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Š k u b a č k a  d r ů b e ž e  D I T  R U 0 8  
 
 
 

PŘED POUŽITÍM PŘÍSTROJE SI POZORNĚ PŘEČTĚTE NÁVOD!!! 

 
Z á r u č n í  l i s t  

 
 
 
MODEL:   …………………………………………………………………. 
 
ČÍSLO OBJEDNÁVKY: …………………………………………………………………. 
 
DATUM PRODEJE: …………………………………………………………………. 
 
VÝROBCE:   Dominion International Trading srl, Via del Donatore 8, Montefano, Italy 
 
PRODEJCE:   BRAVSON GROUP s.r.o., Hovorany 835, 696 12 Hovorany 
 
ZÁRUČNÍ DOBA:  2 roky  
 
 
 

Záruční podmínky: 
 
 Při předání výrobku uživateli je prodávající povinný: 

o odevzdat návod na použití  
 
 Aby kupujícímu byl poskytnutý bezplatný servis po dobu záruční doby, je kupující povinný: 

o používat výrobek podle návodu k použití 
o dodržovat podmínky přepravy, skladování a úschovy 
o nepoškodit výrobní pečeť a sériové číslo 
o v případě závady je nepřípustný zásah jiných osob, opravit závady je oprávněn pouze 

autorizovaný servis  
o k uznání záruky je potřeba doložit doklad o nákupu. 
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N á v o d  k  o b s l u z e  
 

1 Základní představení 
 
1.1 Popis výrobku 
Jedná se o hobby škubačku, která je ideální pro všechny druhy vodní i hrabavé 
drůbeže. Před škubáním je nutné drůbež správně spařit viz kapitola 4.2. Menší 
drůbež je doporučeno držet za nohy a spouštět podél rotujícího válce, větší 
drůbež (např. husy, krůty) pokládat na škubačku a přes válec převalovat vždy část, 
kterou budete chtít oškubat. Trhací válec je vybaven 15ks škubacích prstů 
s kapacitou škubání 30 – 40ks drůbeže za hodinu. 
 
1.2 Určené použití 
Výrobek je určen ke škubání vodní a hrabavé drůbeže. Pro správné využití výrobku 
je třeba upevnit do zařízení (doporučena vrtačka), které bude s výrobkem otáčet. 
Zařízení, které bude využito k otáčení, musí být bezpečně upevněno k pracovní 
ploše, aby nemohlo dojít k úrazu. 
 
1.3 Pracovní místo 
V závislosti na užití výrobku se doporučuje využít stabilního pracovní místa, které 
při spuštění zařízení pro otáčení výrobku bude bezpečné. Individuálně se tedy 
pracovní místo odvíjí od možnosti provozovatele výrobku, avšak vždy je třeba 
dodržovat a dbát zvýšené bezpečnosti a rizik při manipulaci viz bod 1.4. 
Provozovatel se pohybuje na straně válce, který je upevněn do zařízení, které 
s výrobkem otáčí.  
 
1.4 Riziko a bezpečnost 
Při práci s výrobkem vždy používejte ochranné rukavice a ochranu celého obličeje. 
Nepřibližujte se k výrobku ve volném oblečení a pozor na dlouhé vlasy, hrozí 
nebezpečí zachycení do výrobku a následné zranění. V žádném případě 
nevkládejte prsty mezi drůbež a válec. Při práci se zařízením, které otáčí výrobek, 
vždy dodržujte bezpečnostní prvky daného zařízení viz návod. Je zakázáno jakkoliv 
zasahovat do výrobku v průběhu jeho normálního chodu. Pravidelně kontrolujte 
bezvadný stav stroje. 
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1.5 Zakázané použití 
Výrobek je určen ke škubání vodní a hrabavé drůbeže a jakékoliv jiné použití je 
zakázáno. Při nesprávném použití nenese prodejce či výrobce odpovědnost za 
způsobené škody. 
 
2 Specifikace  
 

POPIS HODNOTA JEDNOTKA 
Počet škubacích prstů: 15 ks 
Délka 26 cm 
Šířka 25 cm 
Výška 25 cm 
Hmotnost 1,1 kg 
Průměr osy: 1,0 cm 
Délka osy k upevnění 4,5 cm 

 
3 Skladování a instalace 
 
3.1 Skladování 
Škubačku skladujte na suchém místě. 
 
3.2 Umístění stroje 
Škubačka je přenosná a nevyžaduje speciální základ, musí být však umístěna na 
vodorovnou a pevnou podlahu. Pracovní plocha, musí být řádně osvětlené, dobře 
větrané a musí splňovat platné směrnice týkající se hygieny a bezpečnosti práce. 
Při umísťování stroje věnujte pozornost délce přívodního kabelu a umístění 
zásuvky. Pod válec umístěte nádobu na peří. 
 
4 Obecné pokyny k použití 
 
4.1 Opatření před použitím 
Ujistěte se, že všechny části jsou správně nainstalované a připojené. Provozovatel 
musí být informován o bezpečnosti práce a o možném riziku, které použití 
výrobku přináší. Výrobek společně se zařízením musí být pravidelně kontrolován 
a udržován. Kontrolu, údržbu a likvidaci výrobku a zařízení může provádět pouze 
kvalifikovaná osoba – osoba, která četla manuál a je chráněna bezpečnostními 
prvky jako jsou rukavice, ochrana obličeje 

Oficiální distributor pro Českou republiku: 
 

 
 

4 
 

 
4.2 Operace před spuštěním 
Ponořte drůbež, která má být oškubána do horké vody o teplotě a době viz tabulka 
níže. Nepřekračujte teplotu a dobu ponoření. Delší čas ponoření může způsobit 
vaření některých částí masa a kůže a to může způsobit při škubání problém. 
 

DRUH DRŮBEŽE TEPLOTA DÉLKA SPAŘENÍ 
Jednotka °C s 
Slepice 60 - 65 30 - 40 
Kachna 63 - 66 160 - 180 
Husa 70 - 72 120 -  130 
Bažant 63 - 67 70 - 90 
Krůta 51 - 54 80 - 95 

 
4.3 Příprava a spuštění 
Nejprve si připravte zařízení, do kterého upevníte zakoupený výrobek. Zařízení 
musí vykonávat otáčky o dostatečné rychlosti a síle aby byla škubačku funkční. 
Doporučujeme použít vrtačku s přívodem elektrické energie. Důležité je, aby 
zařízení bylo připevněno na vhodném pracovním místě viz bod 1.3. Dbejte 
bezpečnosti při práci a možnosti rizik viz bod 1.4. 
 
4.4 Běžná práce 
a) Při škubání, musí obsluha stát na u přístroje na straně válce. 
b) Zapněte zařízení s připevněným výrobkem, když je prázdné. 
c) Vezměte drůbež do ruky a položte ho na rotující válec. 
d) Otáčejte ptáka, aby se usnadnilo jeho celé oškubání.  
 
Stroj neodstraní peří na křídlech, protože jsou moc hrubá. Nedržte drůbež za krk. 
 
4.5 Ukončení práce 
a) Vypněte zařízení a odstraňte výrobek 
b) Odpojte zařízení ze sítě 
c) Vyjměte nádobu na peří zpod válce a vyprázdněte ji 
d) Opláchněte válec 
 


