
ROTARY Plukkemaskine

Automatisk - Small

AMERICA A/S    I    DK 7700 Thisted    I    america-thisted.dk



Tekniske data:

Mål L 62 – B 62 – H 96 cm.
Plukningstider Fra 9 til 12 sekunder afhængig af størrelse
Volt motor 230V med jordforbindelse
Volt kontrolpanel 24V
Frekvens 50 Hz
Forbrug 750W
Kontollampe Indikere maskinen er tændt
Vægt 60 kg.
Materiale Rustfri stål – AISI 304

Kontrolpanel Vandtilførsel tilsluttes.

VIGTIGT:

- Efterlad aldrig maskinen uden opsyn ved drift.
- Put aldrig hænderne ned i tromlen eller fjerudtaget under drift.
- Sørg for, at der aldrig kommer andre genstande end fjerkræ i tromlen.
- Må kun anvendes til plukning af fjerkræ

START:

Før brug anbefales det at vaske samt desinficere maskinen med en mild sæbe samt et skånsomt 
desinfektionsmiddel (eksempelvis Virkon-S).



PLACERING:

Maskinen skal stå plan og vandret. Må ikke kunne vippe. Bør placeres i et lokale med et godt lys (minimum 
200 Lux).

FØR START:

1. Tjek alle ledninger er intakte samt sikket ordentlig fastgjordt.
2. Tjek at nødstopsknappen virker
3. Tjek at stopfunktionen i låget virker når åben

PLUKNING:

1. Afliv og skold fjerkræet. HUSK korrekt skoldning er det absolut vigtigste
2. Placer fjerkræet i tromlen, tænd for vandtilførslen og luk låget. Maskine starter automatisk, når 

låget lukkes. I løbet af 10 til 20 sekunder vil fjerkræet være plukket (afhængig af størrelse samt 
skoldning).

- Kapacitet:
o Duer: 5 – 7 stk. ca. 10 sekunder
o Kyllinger (1,5 – 2,5 kg.): 2 stk. ca. 12 sekunder
o Høns (3,5 – 5 kg.): 1 stk. ca. 10 sekunder
o Ænder (1 – 3 kg.): 1 stk. ca. 10 sekunder

ANBEFALET SKOLDETEMPERATUR:

Til alle typer fjerkræ anbefales en skoldetemperatur på ca. 65 Celsius.

ANBEFALET SKOLDETID:

Ænder: Skoldes i 2,5 til 3 minutter

Høns, kyllinger etc.: Trækkes op og ned ca. 10 gange

EFTER BRUG:

Lad maskine kører i nogle minutter med vandet tilsluttet, således fjer og andre urenheder renses af. Skyl 
herefter maskinen ren med vand.


