
Vejledning for 

PLUKA 
Tørplukker

Tak fordi De valgte at købe Pluka Tørplukkeren. 

Vi håber du får fornøjelse af plukkemaskinen.

Samling:

Pluka er leveret i to kasser, som begge pakkes ud.
Benene monteres på selve plukkeren. 

Bemærk frontbenet er markeret med en label. 

Strammebåndet til midten af benene skal have 
nitten vendt ud af. 

Afslut med at spænde benene godt fast (se tegning).

Opsætning:

Pluka er let og transportabel, man SØRG ALTID for at den står på en plan overflade. Den larmer meget 
(BRUG ALTID HØREVÆRN), så den kan med fordel anvendes udenfor. BEMÆRK, den er IKKE VANDTÆT, 
hvorfor den altid skal anvendes, hvor der er overdækket.

Fjeropsamleren samles i forhold til dens tilhørende vejledning.

Plukning:

ALLE FUGLE SKAL VÆRE AFLIVET FØR PLUKNING. Fuglene skal ikke skoldes før plukning. Mindre fugle, som 
eksempelvis duer, vil alle fjer kunne plukkes af med maskinen. Større fugle, som fasaner og høns, anbefales 
det at halefjer, de store flyvefjer samt vingefjer fjernes manuelt før plukning med maskinen. 

Tænd altid fjeropsamleren før plukkemaskinen. Hold godt fast i fuglen, og hold den forsigtigt op mod de 
roterende plukkeplader. Pluk således ligger modsat den vej plukkepladerne roterer. 

Før man plukker den næste fugl, sørg for at der er nok kapacitet i fjeropsamleren. 



Vedligeholdelse:

Før nogen form for vedligeholdelse, skal stikke være taget ud for strømforsyningen.

For at komme ind til plukkepladerne mm., 
løsnes de fire skruer på den gule sideplade 
(se tegning).

1. Plukkepladerne: Plukkepladerne er 
nummereret fra 1-9. 
De er fremstillet i rustfri stål, 
og bør tjekkes for 10 timers brug. 
HUSK altid at monteres pladerne 
i rigtig rækkefølge. 

2. Aksel: Denne bør fedtes med en 
pensel for 10 timers brug. 
For at gøre dette, skal plukkepladerne 
afmonteres. Se ovenfor.

3. Lejer: Lejerne bør smøres efter hver 10 timers brug. Anvend kun lidt olie. 

SIKKERHED:

§ Som med alle elektriske apparater, bør man som operatør bruge sin sunde fornuft.
§ Plukkemaskinen må på ingen måde modificeres, eller anvendes til andre formål end fjerplukning. 

Kend maskinen før brug, derfor læs hele denne vejledning først.
§ Husk plukkemaskinen kræver jordforbindelse.
§ Plukkemaskinen må ikke anvendes, hvor der er damp, våde omgivelser eller i regn. Plukkemaskinen 

ER IKKE VANDTÆT.
§ Brug korrekt beklædning. Brug ikke løst tøj, handsker, tørklæde, ringe, halskæde eller andre 

smykker, da disse kan bliver trukket ind mellem plukkepladerne. Langt hår bør ligeledes samles.
§ HØREVÆRN og ØJENVÆRN SKAL ALTID BENYTTES når maskinen anvendes.
§ Sluk altid for maskinen når den skal serviceres eller rengøres.
§ Hold pauser. At plukke fjerkræ er anstrengende. Træthed er skyld i ulykker.
§ Plukkemaskinen bør holdes på sikker afstand til børn, dyr og gæster.
§ Lad ALDRIG plukkemaskinen kører uden observation. Sluk altid plukkemaskinen når du er færdig. 

Forlad ikke plukkemaskinen før motoren står helt stille.



Beskrivelse af delene:

1. Stik og ledning til 230V
2. Elsikkerhedslabel
3. ON/OFF kontakt
4. Sikkerhedsanvisningslabel
5. Motorkontrolboks
6. Elektrisk motor – 230V / 50 Hz
7. Trebenet stativ
8. Plukkeplader
9. Rotationslabel
10. Navneplade
11. Frontplade
12. Fjerafløb (her monteres fjeropsamleren)

Skulle De have spørgsmål, er De altid velkommen til at kontakte os.

AMERICA A/S  - DK-7700 Thisted  - T: (+45) 9792 0122  - E: post@america-thisted.dk


