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Fig. 1 / Zchng. 1 / RYS. 1

Fig. 3 / Zchng. 3 / RYS. 3

Fig. 2 / Zchng. 2 / RYS. 2

Fig. 4 / Zchng. 4 / RYS. 4
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Fig. 5 / Zchng. 5 / RYS. 5
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MODELOS

Este manual descreve a instalação, funcionamento e manutenção das 
descascadoras M-5, PI-10, PI-20 e PI-30 e da descascadora-escorre-
dora PES-20. A referência do modelo e as suas características são 
indicadas na placa de identificação colocada sobre a máquina. Estas 
máquinas foram desenhadas e fabricadas de acordo com as diretivas 
européias 2006/42/CE, 2006/95/CE, 2004/108/CE.

INSTALAÇÃO

Para conseguir o melhor desempenho e uma boa conservação da 
máquina, devem seguir-se cuidadosamente as instruções de instalação 
contidas neste manual.

No lugar de instalação da máquina necessita de:

Máquina Tomada de água fria Esgoto sem filtro

M-5 Si 80 mm

PI-10 Si 80 mm

PI-20 Si 80 mm

PI-30 Si 80 mm

PES-20 Si 80 mm

M-5, PI-10, PI-20, PES-20 e PI-30 sem filtro:

Colocar a máquina sobre urna superfície plana, horizontal e rígida, para 
evitar vibrações ou ruídos. As máquinas M-5, PI-10, PI-20 e PES-20 
podem-se situar a uma altura entre 0 e 450 mm (ver figura 2). Na ligação 
ao esgoto, evitar as inclinações e curvaturas que o dificultem.

M-5, PI-10, PI-20 e PES-20 com filtro:

Para a instalação proceder do seguinte modo:

a)  Desmontar a tampa inferior da máquina soltando os parafusos de 
fixação.

b)  Soltar a anilha abraçadeira do tubo curvo de esgoto e colocar o tubo 
segundo a figura 3.

c)  Colocar a base sem os pés de borracha, aparafusando os dois para-
fusos de posição.

d)   Fixar a máquina ao suporte do filtro, corra quatro parafusos, e colocar 
o filtro.

e)   Colocar a máquina sobre uma superfície plana, horizontal e rígida. 
1)Neste caso, a máquina é entregue com uma mangueira de esgoto 
flexível de 36/30 mm x 1,5 m de largura, para ligação da bandeja ao 
esgoto  diâmetro do esgoto: mínimo 40 mm.

PI-30 com filtro anta-espuma:

a)  Desmontar a tampa inferior da máquina soltando os parafusos de 
fixação.

b)  Soltar a anilha abraçadeira do tubo curvo de esgoto e substitui-lo 
pelo tubo recto situado no conjunto do filtro, puxando a extrernidade 
pela parte inferior (ver figura 5: substituir tubo curvo de esgoto 3 por 
tubo 2). 

c)  Colocar a tampa inferior sem os pés de borracha, aparafusando.

d)  Fixar a máquina ao supone do filtro, com 3 parafusos, e colocar o 
filtro.

e)  Colocar tampa de plástico na parte traseira (ver figura 1, n° 1). 

f)  Colocar a máquina sobre uma superfície plana, horizontal e rígida, 
regulando os pés de borracha.

g)  Neste caso, a máquina é entregue com uma mangueira de esgoto 
flexível de 36/30 mm x 1,5 m de largura, para ligação da bandeja ao 
esgoto (diâmetro de esgoto: mínimo 40 mm).

LIGAÇÃO ELÉTRICA

Confirmar se as características elétricas da. máquina coincidem com 
a rede.

Máquinas monofásicas: 230V / 50 Hz / 1 ; 220V / 60 Hz / 1 ; 120V / 
60 Hz / 1.
Preparar uma tomada de corrente mural, que esteja sempre acessível, 
com protecção diferencial e magnetotérmica de 2P de 16 A, com a 
respectiva ficha. 

Máquinas trifásicas: 230-400V / 50 Hz / 3N (ligado a 400V) ; 220-
380V / 60 Hz / 3N (ligado a 220V). 
Preparar uma tomada de corrente mural, que esteja sempre acessível, 
com protecção diferencial e magnetotérmica de 4P de 16 A, com a 
respectiva ficha.
Para mudar de voltagem, mudar conforme indicado no esquema eléc-
trico. 
Sentido de rotação: O prato deverá rodar conforme a seta indicada na 
descascadora (contrário ao sentido dos ponteiros do relógio), se rodar 
na direcção oposta, o sentido de rotação inverte-se trocando dois fios no 
cabo de alimentação.

Características do cabo:
As descascadoras são fornecidas com 1,8 m de cabo com revestimento 
termoplástico. É OBRIGATÓRIA A LIGAÇÃO À TERRA. O fio de toma-
da de terra está assinalado.

Auxiliar a manobra de saída
No interior da máquina existem dois terminais com tensão de 230 V 
(modelos 230 V/50 Hz/1, 230-400 V/50 Hz/3 N, 220 V/60 Hz/1 e 220-380 
V/60 Hz/3 N) e 120 V (modelo 120 V/60 Hz/1) quando o motor arranca. 
A potência máxima instalável neste contacto é de 120 W.
A máquina tem passa-muros (para cabo de Ø5 - 10 mm) para conduzir o 
cabo ao interior, sem ser necessário fazer orifícios na carroçaria.

ENTRADA DE ÁGUA

a)  Máquina PI-30: E necessário instalar uma mangueira de entrada 
de água corra urna rosca 3/4 gás. A, máquina é entregue com uma 
electroválvula para distribuição de água á máquina e ao filtro anti-es-
puma. Se a máquina dispõe de filtro, coloca-se um racord espiga no 
lugar do tampão.

b)  Máquinas M-5, PI-10, PI-20 e PES-20: A mangueira de entrada ins-
tala-se a um racord espiga de 12 mm de diâmetro.

MONTAGEM DE SUPORTE

a)   Aparafusar os pés de borracha ao supõe, incorporar o racord e o tubo 
curvo de esgoto e introduzir o filtro,

b)   Colocar a descascadora sem pés em cima do suporte e aportar os 
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parafusos de fixação.

c)  Ligar as,mangueiras de entrada de água á máquina.

REGULAÇÃO DA MÁQUINA

Uma vez seguidas as instruções de montagem, a máquina .não neces-
sita de regulação inicial.

CONDIÇÕES PREVISTAS DE FUNCIONAMIENTO. 
UTILIZAÇÃO

Antes de utilizar a sua máquina pela primeira vez, limpar a zona de con-
tacto com alimentos utilizando água com detergente (morna), enxaguar 
e deixá-la secar.

MUITO IMPORTANTE: Assegurar-se antes de cada uso que o prato 
giratório está bem colocado no eixo.

CARGA DA MÁQUINA

M-5:

Retirar a tampa superior para encher a descascadora. Para o efeito, 
rodar a tampa em sentido horário e levantar assim que os pivots laterais 
o permitam.

PI-10, PI-20, PI-30, PES-20:

A máquina enche-se levantando a tampa superior. 

As batatas ou verduras não devem conter pedras ou outros materiais 
que possam danificar a máquina.

Cargas máximas:   M-5: 5 kg batatas 

  PI-10: 10 kg batatas 

  PI-20: 20 kg batatas 

  PES-20: 20 kg batatas 

  PES-20: 1,5 kg verduras 

  PI-30: 30 kg batatas

Na PES-20, sendo utilizada. como escorredora, o produto a processar 
deverá estar uns centímetros por baixo do rebordo do cesto.

PROGRAMAR A DURAÇÃO DO CICLO E PÔR A FUNCIONAR

Descascadora M-5: Após o accionamento do interruptor geral abre-se a 
válvula de passagem de água. O temporizador é o dispositivo que faz 
girar o prato  e que o pára. Assim que se roda o temporizador, o prato 
começa a girar. Deixará de girar no fim do tempo programado ou se o 
temporizador for colocado manualmente em zero, tanto da posição de 
marcha contínua como da temporizada.
Se durante o funcionamento da descascadora ocorrer um corte na 
ligação eléctrica ou se o interruptor geral se apagar é necessário 
efectuar um “reset” da placa electrónica para colocar a descascadora 
novamente em funcionamento. Retomado o abastecimento eléctrico ou 
accionado o interruptor geral, colocar o temporizador em zero e rodá-lo 
de novo para pôr a descascadora em funcionamento.
Máquinas PI-10, PI-20 e PES-20 (PES-20 como descascadora): abrir a 
torneira de entrada de água, ajustar o temporizador ao tempo desejado 
e premir, o botão de funcionamento.

Máquina PES-20 como escorredora ajustar, o temporizador ao tempo 
desejado e premir o botão de funcionamento.

ESVAZIAMENTO DA MÁQUINA

Para esvaziar a máquina, coloca-se diante da porta um recipiente 
para recolher as batatas descascadas de volume semelhante. Abre-
se a porta com uma mão e, exercendo pressão intermitente ou vários 
impulsos no interruptor de funcionamento, as batatas saem, devido ao 
impulso da rotação do prato.

Máquina PES-20 Descascadora-Escorredora

Esta máquina é entregue montada com o grato abrasivo (para des-
cascar). Para utilizar a máquina como escorredora; deve substituir-se 
o prato abrasivo pelo cesto escorredor, que se encontra na mesma 
embalagem.

Máquinas com filtro

O filtro deve ser limpo quando a altura dos resíduos de casca supere 
3/d da altura do filtro.

CONDIÇÕES DE SEGURANÇA

A segurança de funcionamento é garantida. pelos seguintes elementos: 

a)  Paragem do motor por abertura da tampa superior ou de carga (PI-10, 
PI-20, PI-30, PES-20).

b)  O sistema de segurança pára o motor quando se abre a porta. Para 
extrair as batatas, carrega-se no botão de por a funcionar até á saída 
das batatas.

c)  Quando há cortes de torrente, a máquina no pode ser ligada. 

d)  PI-30. Esta máquina dispõe de uma mola que a mantêm em posição 
aberta para carregamento e limpeza.

FUNCIONAMENTO 

a) Sem temporizador

M-5:
Com o  interruptor geral aceso, girar o comando do temporizador no 
sentido anti-horário e o prato começará a rodar. Não haverá arranque 
se inicialmente se rodar o comando do temporizador e depois se premir 
o interruptor geral.
PI-10, PI-20, PES-20, PI-30:
Colocar o manipulo em sentido contrário ao dos ponteiros do relógio, e 
carregar no botão de início.

b) Com temporizador
M-5:
Com o  interruptor geral aceso, girar o comando do temporizador no 
sentido horário e o prato começará a rodar. Não haverá arranque se 
inicialmente se rodar o comando do temporizador e depois se premir o 
interruptor geral.
PI-10, PI-20, PES-20, PI-30:
Indicar o tempo desejado no temporizador e premir o botão de inicio. 
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c) Por pressão continua sobre o botão de inicio
Manter pressionado o botão até à saída das batatas. 

d) Paragem voluntária premiado o botão de paragem
M-5:
Desligar o interruptor geral ou colocar manualmente o temporizador em 
zero.

 
MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO)

Antes de qualquer intervenção para limpeza, revisão ou reparação da 
máquina, é obrigatório desligar a máquina da rede elétrica.

Mudar o abrasivo

Prato giratório
1. Levantar a tampa superior.

2.  Levantar suavemente o prato giratório sem danificar o abrasivo lateral. 

Para colocar o novo prato devem realizar-se as mesmas operações, 
mas asa ordem inversa.

Abrasivo lateral
1.Levantar a Lampa superior.
2. Soltar o revolvedor soltando os parafusos.

3. Colocar no seu lugar o novo.
 

MÉTODOS DE LIMPIEZA E EXAGUAMENTO 
ACONSELHADOS

-  O prato e as zonas que estão em contacto com as batatas devem ser 
limpos imediatamente depois da sua utilização, usando água quente 
e qualquer detergente habitual para lavar louça de uso, doméstico, 
Deve-se enxaguar com abundante água quente.

-  É aconselhável fazer a máquina funcionar em vazio durante uns minu-
tos com o passo de água aberto. Isto permite a limpeza do interior do 
cilindro e o esvaziamento do tubo de esgoto.

-  Deve-se proceder como se indica anteriormente, sempre que na 

máquina PES-20 se substituir o prato pelo cesto escorredor.

-  O exterior da máquina não deve ser limpo com um jorro direito de água. 
Deve ser limpo com um pano húmido e qualquer detergente habitual.

-  Não utilizar lixívia, produtos químicos agressivos ou esfregões metáli-
cos, já que podem danificar o aço inoxidável.

OUTRAS OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

-  Se o cabo de alimentação se deteriorar, e for necessário instalar um 
novo, esta substituição só poderá ser realizada por um serviço técnico 
reconhecido por SAMMIC.

-  O nível de ruído da máquina a funcionar, medido a 1,6 m  de altura e 1 m 
de distância 6 inferior a 70 dB (A). Ruído de fundo; 32 dB (A.).

-   Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo 
crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, 
ou com uma experiência e conhecimentos insuficientes, a menos 
que sejam vigiadas ou ensinadas por alguém  responsável pela sua 
segurança.

CARACTERÍSTICAS M-5 PI-10 PI-20 PI-30 PES-20
TEMPORIZADOR 0-6 min 0-6 min 0-6 min 0-6 min 0-6 min
PRODUÇÃO 80/100 Kg/h 80/100 Kg/h 400/480 Kg/h 600/720 Kg/h 300 Kg/h
POTÊNCIA

- Monofásica 300 W 300 W 550 W 750 W 550 W
- Trifásica - - 550 W 750 W 550 W
DIMENSÕES SEM SUPORTE

- Anchura 333 mm 333 mm 433 mm 622 mm 433 mm
- Fundo 367 mm 367 mm 635 mm 760 mm 635 mm
- Altura 490 mm 490 mm 735 mm 950 mm 735 mm
DIMENSOES COM SUPORTE

- Anchura 425 mm 425 mm 433 mm 536 mm 433 mm
- Fundo 555 mm 555 mm 638 mm 760 mm 638 mm
- Altura 965 mm 965 mm 1.155 mm 1.240 mm 1.155 mm
PESO LÍQUIDO 15 Kg 15 Kg 39 Kg 56 Kg 42 Kg


