
Gebruiksaanwijzing strengenpers  

 
Standaard 3” (75 mm) en  

  de-airing strengenpers 

 

Lees eerst de gebruiksaanwijzing voordat u begint! 

De strengenpers mag alleen door mensen gebruikt worden die vakkundig en adequaat met 

de pers kunnen omgaan, en alleen voor de doeleinden waarvoor strengenpers ontworpen 

is. 

Alle teksten met betrekking tot de vucuum gelden alleen voor de vacuum en niet voor de 

standaard pers. 

 

1. Uitpakken van de Pugmill 

Voorzichtig de verpakking rondom de pers verwijderen. 

De pers staat vast geschroeft aan de verpakking, de rubber poten bevinden zich los 

in de box.met een 13 mm sleutel kunt u deze vast maken. 

 

belangrijk: 

-plaats de pers op een stevige tafel. De hoogte hangt van de persoon af. 

-de vacuumpomp kan tot 7 meter van de pers worden geplaatst.  

-electrische waarden: 220 – 240 V / 50-60 Hz, enkele fase 10 A 

Gebruik bij verlengsnoeren een snoer met een waarde van 4 kwadraat  

 

2. bevestigen van de hendel aan de pomp  

 

Draai de moeren los die aan het uitstekende schroefdraad bevestigd zijn en plaats de  

Hendel op deze locatie, bevestig de schroeven weer terug en draai deze aan met een 

13 mm sleutel.  

  

3. Onderhoud 

De Venco strengenpers is een zeer sterk ontwerp en staat voor jarenlang probleemloos 

werken.  

Voordat u enige vorm van onderhoud gaat plegen aan de pers, zet de pers uit en haal 

de steker uit het stopcontact! 

3a. In de pers zit een element die er voor zorgt dat de klei niet op verkeerde plekken 

terecht kan komen  (auger seal). 

Deze sluiting moet na iedere 50 werkuren voorzien worden van vet, dit gebeurt door 

middel van een vetreservoir ( grease cup) 

Deze bevindt zich aan de zijkant van strengenpers. 

 

Als u het vetreservoir een slag draait dan wordt er automatisch voldoende vet de pers 

in geïnjecteerd. 

(multi purpose grease) 

 

Strengenpers: 



 

Huis  zwaar verzinkte staalconstructie, met duurzame acrylverf. 

Wormhuis Roestvrij aluminium, lengtenaad vergemakkelijkt het 

schoonmaken. 

Aandrijving Transmissiemotor; volledig gesloten luchtgekoelde motor met 

direkt gekoppelde tandwielkast, aansluiting 220 v, 1 phase 370 W 

Voeding 2 gangige worm met toelopende spoed. 

Klei-invoer persinrichting met hevelbediening 

Gewicht 40 kg 

Afmetingen (lxbxh) 1060 x 310 x 310 mm 

Worm as met gelaste messen, beide van roestvrijstaal 

Strengdiameter 75 mm 

Invultrechter 100 x 115 mm  

 

 

 

  


