
  Plnička jaterníc a klobás  

    

 

  

 

Návod na použitie 

Určenie: Plnenie mletých mäsových výrobkov, klobás alebo jaterníc do čreva, 

v domácnosti. 

Konštrukcia:  1. Hliníkový plniaci valec s opornými čapmi. 
  2. Plniace trubky z umelej hmoty. 
  3. Ozubená tyč s piestom z polypropylénu. 
  4. Základná doska z vodovzdornej preglejky s armatúrou. 
  5. Kľuka s rukoväťou a fixačnou skrutkou. 
  6. Strmeň k pripevneniu základnej dosky plniča k pracovnému stolu.  
 
Pracovný postup: Pred používaním základnú dosku plniča pripevníme so strmeňmi ku 
pracovnému stolu. Piest s ozubenou tyčou vytočíme do zadnej polohy tak, aby piest vykĺzol 
z pracovného valca. Upevňovaciu poistku vytiahneme a valec dáme do šikmej polohy tak, 
aby sme ho mohli naplniť. Po naplnení vrátime valec do pracovnej polohy a pripevníme. 
Pomocou kľuky piest vsúvame do prednej polohy, následkom čoho sa plnka cez plniace 
trubky dostáva do natiahnutého čreva. Po ukončení práce plnič umyjeme horúcou 
saponátovou vodou a po vysušení odložíme do nasledujúceho používania. 
 
Dodáva: REBIOP, s.r.o., SNP 51/2298, 953 01 Zlaté Moravce 
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