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1Bal Makinalar˝ ve Ar˝c˝l˝k Ekipmanlar˝

SUNUfi
Say˝n kullan˝c˝m˝z,
Ürünümüzü tercih ettiiniz ve firmam˝za olan güveniniz için te˛ekkür
ediyoruz. Ürünlerimiz, uluslararas˝ standartlara uygun olarak
üretilmi˛tir.
Ürünlerimizden beklentilerinize uygun verim alabilmeniz ve uzun
süreli kullanman˝z için kullanma k˝lavuzunu kesinlikle okuman˝z˝,
kullan˝c˝n˝za okutman˝z˝ önemle hat˝rlat˝r˝z.
Ürünümüzden memnun kalman˝z˝ temenni ederiz.

Sayg˝lar˝m˝zla...



2Bal Makinalar˝ ve Ar˝c˝l˝k Ekipmanlar˝

SUZEN BAL SÜZME MAK›NASI
TEKN›K ÖZELL›KLER›

TEKN›K TABLO
Ürün Kodu Ürün Ad˝ Özellikler

2010104 Lux Monoblok Bal Süzme Makinas˝

2010107 Lux Monoblok Bal Süzme Makinas˝ Motorlu

2010106 Lux Monoblok Bal Süzme Makinas˝

100 lt tank hacmi /  50x55 cm ebad˝nda / 4 ç˝ta kapasiteli

170 lt tank hacmi /  60x60 cm ebad˝nda / 6 ç˝ta kapasiteli
170 lt tank hacmi /  60x60 cm ebad˝nda / 6 ç˝ta kapasiteli

Bo˛alt˝m˝ kolayla˛t˝ran konik tabanl˝ 304 kalite
paslanmaz çelikten monoblok,kaynaks˝z,
puntas˝z tank / gövdeden imal paslanmaz çelik
Bo˛altma musluklu ve paslanmaz çelik bo˛altma kapakl˝,
Bilye yatakl˝,
Sökülebilir paslanmaz çelik ayaklar,
Balans˝ itina ile yap˝lm˝˛ mekanizma,
H˝z kontrollü,redüktörlü ,her iki yönde dönebilen motor.

220 volt / 200 Watt gücünde / 0-400 dev./dak. h˝z kontrollü

C›HAZIN ÖMRÜ
Tavsiye edilen kullan˝m ko˛ullar˝nda kullan˝lmas˝ durumunda
cihaz˝n ömrü 10 (On) y˝ld˝r.

2010104 Tank	  Hacmi:	  110	  litre,Dış	  Ölçü:	  50x57cm/4	  çıtalı

Tank	  Hacmi:	  110	  litre,Dış	  Ölçü:	  50x57cm/4	  çıtalı

Tank	  Hacmi:	  270	  litre,Dış	  Ölçü:	  70x70cm/6	  çıtalı

Tank	  Hacmi:	  270	  litre,Dış	  Ölçü:	  70x70cm/6	  çıtalı

Tank	  Hacmi:	  310	  litre,Dış	  Ölçü:	  75x70cm/6	  çıtalı

Tank	  Hacmi:	  350	  litre,Dış	  Ölçü:	  80x70cm/8	  çıtalı

2010109
2010108

2010114
2010116

2010117
2010127
2010137

Tank	  Hacmi:	  350	  litre,Dış	  Ölçü:	  80x70cm/12	  çıtalı

Tank	  Hacmi:	  450	  litre,Dış	  Ölçü:	  90x70cm/20	  çıtalı

Lüks	  Suzen	  Bal	  Süzme	  Makinası(Manuel)

Lüks	  Suzen	  Bal	  Süzme	  Makinası(Motorlu,Y.0)

Lüks	  Suzen	  Bal	  Süzme	  Makinası(Motorlu,Senkro,Y.O)

Lüks	  Suzen	  Bal	  Süzme	  Makinası(Motorlu,Kaset	  Pp,T.O)

Lüks	  Suzen	  Bal	  Süzme	  Makinası(Motorlu,Yaylı	  Yatarlı,T.0)

Lüks	  Suzen	  Bal	  Süzme	  Makinası(Motorlu,kaset	  Pp,T.O)

Lüks	  Suzen	  Bal	  Süzme	  Makinası	  (Motorlu,kaset	  Pp,T.O)

Lüks	  Suzen	  Bal	  Süzme	  Makinası	  (Motorlu,kaset	  Pp,T.O)

KISALTMALAR	  -‐>	  	  	  	  Tam	  Otoma1k	  :	  (T.O)	  	  	  	  	  	  	  Yarım	  Otoma1k	  :	  (Y.O)
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1. ANA GÖVDE
2. GÖVDE ÇEMBER
3. ALT ÇEMBER
4. AYAKLAR
5. AYAK BA–LANTI V›DALAR

6. ALT BOfiALTMA BORUSU ve 
    MUSLU–U
7. MEKAN›ZMA KOLU
8. KAPAK
9. KAPAK TUTAMA–I
10. D›fiL› KUTUSU MEKAN›ZMASI

10

1
2
3

4

56

7

8

9
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MAK›NE MONTAJI

1. GÖVDE ÜZER›NDE BA–LI BULUNAN ÇEMBERDEK›
V›DALARA (5) ÜÇ ADET AYAKLARI SOMUNLARLA BA–LAYINIZ.

2. GÖVDEN›N EN ÜST TARAFINDA BULUNAN 2 ADET V›DAYA
D›fiL› MEKAN›ZMASINI (10) SOMUNLARLA BA–LAYINIZ.

3. D›fiL› MEKAN›ZMASININ KOLUNU (7) MEKAN›ZMANIN
M›L›NE TAKARAK C›VATA YUVASINA GELECEK fiEK›LDE 
V›DALAYINIZ.

4. KAPAKLARI (8) KAPATARAK KULLANIMA HAZIR HALE
GET›R›N›Z.

ÖNEML›:
Eer sepeti sökmek durumundaysan˝z 
sepetin baland˝˝ alt bilye yata˝ndaki 
bilyeyi dü˛ürmeyiniz.

B›LYE

TEM›ZL›K
• Suzen paslanmaz çelik ürünleri yüksek kaliteli paslanmaz
çelikten üretilmi˛ olup kolay temizlenebilen son derece sal˝kl˝
bakteri bar˝nd˝rmayan özellie sahiptir.

• Süzülecek bal kalmad˝ktan ve makinenin cidar˝ndaki tüm ballar˝n
süzüldüüne emin olduktan sonra; kullanmadan önceki gibi,
yaln˝zca su kullanmak sureti ile kazan içi ve aksamlar˝ y˝kanmal˝
ve kurulanmal˝d˝r.
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BAKIM & KULLANMA TAL›MATI
• Makineyi kullanmadan önce, kazan ve iç aksam˝n˝ kaynar su
ile iyice y˝kay˝n˝z.
• Y˝kan˝p durulanmas˝ndan sonra kazan˝n içinde, bal˝n kalitesini
etkileyecek, su kal˝nt˝lar˝n˝n kalmamas˝na özen gösterilmelidir.(Bu
i˛lemi, hav b˝rakacak bir bez yerine; ya bir kurutucu ile ya da
doal yoldan, havaland˝rmak sureti ile yap˝lmal˝d˝r.)
• Su ve nemden temizlenen makinemiz ile hasad˝ yap˝lan, balla
dolu çerçevelerimizi süzme i˛lemine geçebiliriz.
• Peteklerimizi makinemizde süzebilmek için, üzerlerindeki s˝rlar˝n,
s˝r alma makinesi, bal b˝ça˝ veya petek s˝r tara˝ ile bozulmas˝
gerekir.
• S˝rlar˝ al˝nm˝˛ çerçeveleri bal süzme makinesindeki kafeslere
yerle˛tirirken, çerçeve kulaklar˝n˝n ayn˝ istikamette olmas˝na dikkat
ediniz.
• Bal˝n, süzülme esnas˝nda, d˝˛ar˝ s˝çramas˝n˝ önlemek için,
makinenin kolunu çevirmeden önce, kapaklar˝n iyice 
kapat˝ld˝˝ndan emin olunuz.
• Makinenin di˛li çarklara bal˝ kolunu, önce yava˛ yava˛ çevirmeli
ve sonra peteklerdeki a˝rl˝k azal˝nca, çevirme h˝zland˝r˝lmal˝d˝r.
(Çerçevelerin tümü dolu ve a˝r ise; bir yüzü tam süzülmeden,
dier yüzünü çevirip süzmeli ki, petekler bel verip k˝r˝lmas˝n.
Sonra, çerçevelerin ilk seferde yar˝m b˝rak˝lm˝˛ taraf˝ yine d˝˛a
getirilerek tüm bal˝n s˝zd˝r˝lmas˝ salan˝r.
• Kolun çevrilmesi ile dönen kasnaklarda bulunan peteklerin
hücrelerindeki ballar, merkezkaç kuvveti ile kazan˝n cidar˝na
at˝lmas˝ndan sonra bu cidardan s˝zan ballar, kazan˝n alt˝nda
bulunan musluk aç˝larak bo˛alt˝l˝r.
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GARANT› fiARTLARI
1- Üzerinde sat˝˛ tarihi, fabrika ve sat˝c˝ firma onay˝ olmayan
belgeler geçersizdir. Garantiden yararlanmak için garanti belgesi
gösterilmelidir.
2- Ürün kullan˝m, bak˝m k˝lavuzunda aç˝kland˝˝ ˛ekilde kullan˝lmas˝
kayd˝ ile malzeme ve i˛çilik kusurlar˝ndan doabilecek ar˝zalara
kar˛˝ garanti edilmi˛tir.

3- Garanti kapsam˝na giren ar˝zalar˝n tayini, giderilmesi ˛ekli ve
yerinin belirlenmesi SUZEN’e aittir.
4- Verilen garanti; kullan˝m ve bak˝m k˝lavuzuna ve garanti ˛artlar˝na
uyulmas˝ halinde yaln˝zca garanti edilen cihaza ait olup, bunun
d˝˛˝nda herhangi bir ad alt˝nda hak veya tazminat talep edilemez.
5- Garanti yaln˝z geçerli süreler içerisinde olu˛abilecek malzeme
ve i˛çilik kusurlar˝na kar˛˝ Garanti kapsam˝ndaki ar˝za ve parçalar
bedelsiz dei˛tirilir. Yenisi dei˛tirilen parçalar SUZEN’e aittir.

6- Garanti kapsam˝ süresince ürünlere SUZEN’in yetkili k˝ld˝˝
servis elemanlar˝ müdahale edebilir. Yetkisiz ki˛ilerin müdahalesi
cihaz˝ garanti d˝˛˝ b˝rak˝r.
7- SUZEN sorumluluu d˝˛˝ndaki yükleme, bo˛altma ve sevkiyat
i˛lemi s˝ras˝nda olu˛acak hasar ve ar˝zalar˝n giderilmesi, garanti
d˝˛˝ i˛lem görür.
Ayn˝ ˛ekilde cihaz˝n kullan˝m˝ s˝ras˝nda harici faktörlerle verilecek
hasar ve ar˝zalar˝n giderilmesi garanti d˝˛˝d˝r.

8- Anla˛mazl˝k durumunda ›stanbul Mahkemeleri yetkilidir.
9- Garanti süresi 2 y˝ld˝r.



GARANT› BELGES›
›MALATÇI F›RMANIN

Ünvan˝
Telefon
Adresi

:
:
:

EKBER MUTFAK GEREÇLER› SAN.VE T›C.LTD.fiT›.
0212 428 03 17        Fax : 0212 428 17 58
Firuzköy Yolu Balar Mevkii Mezarl˝k üstü Cad. No:9-11 Avc˝lar-›STANBUL

F›RMA YETK›L›S›N›N

›mzas˝ ve ka˛esi : EKBER MUTFAK GEREÇLER› SAN.VE T›C.LTD.fiT›.

MALIN
Cinsi
Markas˝
Modeli
Bandrol ve Seri No
Teslim Tarihi ve Yeri
Garanti Süresi
Azami Tamir Süresi

:
:
:
:
:
:
:

LUX MONOBLOK BAL SÜZME MAK›NASI
SUZEN

›ki Y˝l
20 ›˛ Günü

SATICI F›RMANIN
Ünvan˝
Adresi

:
:

Tel-Telefax
Fatura Tarih ve No
TAR›H-›MZA-KAfiE

:
:

BAL	  SÜZME	  MAKİNASI

SUZEN	  GIDA	  ARICILIK	  HAYVANCILIK	  TARIM	  MUTFAK	  MAKİNA	  EKİPMANLARI	  SANAYİ	  VE	  TİCARET	  MEHMET	  ANT	  ALTINAY

İkitelli	  OSB.Eskoop	  Sanayi	  Sitesi	  C6	  Blok	  No:291	  Başakşehir	  /	  İstanbul	  

0	  212	  407	  11	  12	  



ÜRET›M-SERV›S-YEDEKPARÇA

ÜRET›C›

EKBER MUTFAK GEREÇLER› 
SAN. VE T›C. LTD. fiT›.

Firuzköy Yolu Balar Mevkii
Mezarl˝k Üstü Cad. No: 9-11 Avc˝lar / ›STANBUL
Tel: +90 212 428 03 17    Fax: +90 212 428 17 58

Teknik Bilgi ›çin: +90 533 244 94 74

Web: www.suzen.com.tr   E-mail: info@suzen.com.tr

Bal Makinalar˝ ve Ar˝c˝l˝k Ekipmanlar˝
SUZEN GIDA ARICILIK HAYVANCILIK TARIM MUTFAK 

MAKİNA EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET
MEHMET ANT ALTINAY

İkitelli	  OSB.Eskoop	  Sanayi	  Sitesi	  C6	  Blok	  No:291	  
Başakşehir	  /	  İstanbul	  

Tel:	  0	  212	  407	  11	  12	  /	  0	  530	  827	  13	  47


