
رشکت اسوه صنعت اصفهان
با سپاس از حسن انتخاب و اعتامد شام

توصیه می شود حتما قبل از راه اندازی دستگاه دفترچه راهنما را به دقت مطالعه فرمایید.
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درباره ما 
گــروه تولیــدی بازرگانــی اســوه صنعــت اصفهــان فعالیــت خــود را از ســال 1389در زمینــه ی 
طراحــی و ســاخت دســتگاه هــای تولیــد کننــده ی مــواد غذایــی ارگانیــک آغــاز کــرد و بــا توجــه 
بــه طراحــی حرفــه ای و کار بــر پســند دســتگاه هــا، بــه ســرعت مــورد اســتقبال صاحبان مشــاغل 
ــام عطــاری و  ــدگان عمــده ی روغــن هــای گیاهــی و درمانــی و تمامــی اق خانگــی، تولیدکنن

کارآفرینــان در حــوزه ی کســب و کارهــای ارگانیــک واقــع شــد.
ایــن شــرکت امــروزه بــه عنــوان یکــی از برنــد هــای مطــرح و معتبــر در تولیــد ایــن دســتگاه هــا 

در ســطح کشــور همچنین کشــور های همســایه شــناخته شــده اســت.
در حــال حاضــر اســوه صنعــت بــا بهــره گیــری از تیــم تحقیــق و طراحــی خــود، در 7شــاخه ی 
بــزرگ آســیاب، خشــک کــن، ارده گیــر، روغــن گیــر، عــرق گیــر، کــره گیــر، دیســتونر و بیــش از 
100 زیــر شــاخه بــه همــراه متعلقــات هــر کــدام کــه خــط تولیــد کامل و جامعی را شــامل میشــود 
بیشــترین تعــداد و تنــوع دســتگاه را در حــوزه ی کاری خــود دارد و هــر ســاله بــا کمــک دانــش 
روز دنیــا و بــا طراحــی و شــبیه ســازی کامپیوتــر ی بــا بهینــه ســازی دســتگاه هــای تولیــدی خود 

، محصوالتــی بــه روز و مشــتری پســندی را بــه ســبد تولیــد خــود اضافــه میکند .
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مقدمه
حســن انتخــاب و ســلیقه ی شــما را در اســتفاده از محصــوالت اســوه صنعــت تبریــک 

مــی گوییــم، وبــه شــما اطمینــان مــی دهیــم در فرآینــد تولیــد ایــن محصــول مهتریــن 

کیفیــت  بهتریــن  راســتا  ایــن  در  و  بــوده  مشــتریان  رضایــت  جلــب  شــرکت  هــدف 

شــده. گرفتــه  نظــر  در  محصــول  ایــن  در  خــاق  و  متخصــص  کارشناســان  توســط  را 

عملکــرد  تســت  تولیــد،  فرآینــد  اولیــه،  آزمــون  و  بازرســی  خصــوص  در  همچنیــن 

اســت.  شــده  حاصــل  کامــل  اطمینــان  محصــول  ایــن  کیفیــت  از  نهاـیـی  کنتــرل  و 

ایــن دفترچــه حــاوی اطاعــات مــورد نیــاز بــرای راه انــدازی دســتگاه آســیاب و نحــوه ی 

ــی باشــد. ــا دســتگاه م ــه ب ــرد بهین عملک

لــذا خواهشــمندیم دفترچــه راهنمــا را بــا دقــت مطالعــه کــرده و آن را بــرای مراجعــات بعــدی 

نگهــداری فرمایید. 
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دستوالعمل های ایمنی:
+ لطفــا پیــش از اســتفاده از دســتگاه، دســتورالعمل هــای ایمنــی را بــا دقــت 

مطالعــه فرماییــد.
ــرق گرفتگــی قســمت دو شــاخه کامــا در پریــز  ــرای جلوگیــری از خطــر ب + ب

قــرار بگیــرد. 
+ محــل تعبیــه دســتگاه  از بــرق مصرفــی مناســب 220 ولــت بــرای تکفــاز و 

380 ولــت بــرای ســه فــاز  برخــوردار باشــد.  
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قسمت های مختلف کره گیر های اسوه صنعت 
1. پایه قیف 

2. تیغه متحرک 
3. واشر

4. تیغه ثابت 
5. پیچ تنظیم کننده 

6. مهره
7. پیچ

8. پیچ ال
9. ماردون

10. جایگاه خار ماردون
11. خار ماردون 

12. فیوز
13. فن دستگاه 

14. ماردون
15. تیغه متحرک

16. دریچه تنظیم مواد
17. تیغه ثابت
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 HP 3 NBM مشخصات دستگاه کره گیری
 27 X 64 X 32 :ابعاد دستگاه  .1

وزن دستگاه: 30 کیلوگرم   .2
kw 2.2 :توان موتور  .3

ظرفیت تولید: 50 تا 70 کیلوگرم  .4

 HP 4 NMB مشخصات دستگاه کره گیری
40 X 70 X 34:ابعاد دستگاه  .1
وزن دستگاه: 50 کیلوگرم   .2

kw 3 :توان موتور  .3
4.  ظرفیت تولید: 70 تا 100 کیلوگرم

NBM MT3مشخصات کره گیر های پنج مخزن
60 x 32 X 75  :1.              ابعادکره گیر

2.              وزن دستگاه :
 kw 2.2:3.              توان موتور

4.            ظرفیت تولید :50 تا 70کیلوگرم
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مراحل راه اندازی کره گیر های اسوه صنعت :
1.قراردادن دستگاه در محل ثابت

2.اتصال به برق
3.ســوئیچ خاموش/روشــن دســتگاه )ایــن ســوئیچ مربــوط بــه فــن دســتگاه مــی باشــد( را بــه 
ســمت راســت چرخانــده، قابــل ذکــر اســت هــر چــه دانــه هــای ورودی ریزتــر باشــد دریچــه بــاز 

تــر و ســرعت ورود دانــه هــا بیشــتر مــی باشــد و بالعکــس.
4.دســتگاه را روشــن مــی کنیــم. ســوئیچ مربعــی شــکل ســمت راســت آن را از حالــت صفــر 
خــارج کــرده و روی عــدد یــک بچرخانیــد تــا موتــور روشــن شــود و دســتگاه شــروع بــه کار کنــد.

نکته: در ابتدای راه اندازی دســتگاه می بایســت دریچه بســته باشــد و داخل 
مارپیچ دانه ای وجود نداشته باشد و پس از استارت دستگاه دریچه باز گردد.

تذکــر: مراقــب تیغــه هــا حیــن تمیــز کــردن دســتگاه باشــید. قابــل ذکــر 
چرخانــده  را  جلوـیـی  متحــرک  تیغــه  دســت  چرخشــی  حرکــت  بــا  اســت 
تــا مطمئــن شــوید تیغــه ی متحــرک بــا تیغــه ی ثابــت درگیــر نباشــد.
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عیب یابی دستگاه :
باید توجه داشت که اگر ماردون دستگاه شروع به حرکت نکرد، می بایست: 

1. کلید مینیاتوری پشت دستگاه را چک کنیم.
2. دانه ها داخل ماردون گیرکرده و بایستی با تغییر وضعیت دکمه ی مربعی، در یک ثانیه 

این مشکل را رفع کرد. مراحل کار به شرح زیر است:
ســوئیچ مربعــی را روی حالــت 2 قــرار داده و بعــد از یــک ثانیــه مجــددا آن را بــه حالــت 
1بچرخانیــد تــا دانــه رد شــود. )بــه یــاد داشــته باشــید اگــر ایــن عمــل بیــش از 1 ثانیــه طــول 
بکشــد دانــه داخــل مــاردون روغــن ایجــاد مــی کنــد کــه باعــث چــرب شــدن مــاردون شــده و 
فرآینــد کــره گیــری را مختــل مــی کنــد(. قابــل ذکــر اســت هــر چــه دانــه هــا ی ورودی ریزتــر 

باشــد دریچــه بــاز تــر و ســرعت ورود دانــه هــا بیشــتر مــی باشــد و بالعکــس.

نکته: در هنگام تغییر وضعیت از حالت 1 به حالت 2 می بایست حتما 
ماردون به حالت ساکن و بی حرکت در آید.

هشدار: در دستگاه های اینورتر دار، اکیدا به تنظیمات اینورتر دست 
نزنید و فقط اینورتر را روشن کنید.
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بایــد توجــه داشــته باشــید کــه ســرعت در اینورتــر روی 50 هــزار تنظیــم شــده و بــرای شــروع کار 
بایــد ایــن تنظیــم تغییــر نکرده باشــد. 

زیــر قیــف مخــزن دانــه، یــک صفحــه ی فلــزی قــرار دارد کــه دریچــه تنظیــم دانــه اســت بــه کمک 
ایــن دریچــه مــی توانیــد ســرعت ورود دانــه بــه قســمت مــاردون را کــم و زیــاد کنید.

نکتــه: اگــر مــاردون دســتگاه بــه هــر دلیــل چــرب شــد دو راه بــرای برطــرف کــردن 
آن وجــود دارد:

        کمی بادام زمینی داخل قیف دستگاه بریزید و کره گیری کنید.
        دهانه ی خروجی دستگاه را بازکرده با دستمال خشک آن را تمیز کنید.

مراحل باز کردن و تمیز کردن کره گیر:
1. پیــچ خروســی روی گلــوگاه دســتگاه کــره گیــر را شــل کــرده، تــا درب خروجــی دســتگاه رو بــاز 

شــود و گلــوگاه خــارج شــود.
2. درب جلوی گلوگاه را کمی بچرخانید و آن را بیرون بکشید.

3. پیچ تیغه ی دستگاه را با آچار آلن باز کنید. 
4. تیغه ی جلویی را بیرون بکشید و هر دو تیغه را همراه با سیلندرتمیز کنید.
زیر مارپیچ، یک خار وجود دارد که داخل فرو رفتگی تیغه ی اول قفل می شود.
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مراحل تنظیم نرم و زبر کردن کره گیر:
 بــه وســیله ی اهــرم روی گلــوی دســتگاه فاصلــه بیــن تیغــه هــا را کــم کنیــد تــا کــره ی نــرم 

تــری بگیریــد، یــا فاصلــه ی بیــن تیغــه هــا را بیشــتر کنیــد تــا کــره زبرتــری بگیریــد. 
پیــچ خروســکی روی گلــوگاه دســتگاه را شــل کنیــد. درب را خــارج کــرده اهــرم را شــل کــرده و 
فاصلــه ی بیــن تیغــه هــای دهانــه ی خروجــی تنظیــم کنیــد. هــر چــه فاصلــه ی بیــن تیغــه هــا 
بیشــتر باشــد، کــره ی زبرتــر و هرچــه فاصلــه کمتــر باشــد، کــره ی نــرم تــری تولیــد مــی کنــد. 

نکتــه: بــرای تمیــز کــردن دســتگاه، نیــازی بــه خــارج کــردن مــاردون نیســت، 
فقــط تیغــه را بیــرون آورده و تمیــز کنیــد. در صــورت نیــاز به نظافــت ماردون، 
دســته ی مشــکی گلــوگاه را کمــی بــاز کــرده، گلــوگاه دســتگاه را گرفتــه و آن 

را بیــرون بکشــید.

نکتــه: در کــره گیرهــای اینورتــردار، بعــد از روشــن شــدن دســتگاه، چنــد ثانیه 
صبــر کنیــد تــا عــدد روی دســتگاه ثابــت شــود بعــد کــره گیــری را آغــاز کنیــد. 


