
 
 

 

MODEL “F” 
DRTIČ ODPADU 

 
 

 

 

     
 
                           “F” Serie základní provedení  
                            zobrazen bez přípojného adaptéru       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRO NOVOU INSTALACI: Pro kompletní montáž v nové  
instalaci musí být k základnímu drtiči přidána přípojná  
sestava, spínač nebo řídicí centrum. Volby sestavy dřezu  
nebo příruby jsou uvedeny níže a volby přepínače nebo 
ovládacího centra jsou uvedeny v nabídce. 
 

 
POUŽITÍ: 
Malá restaurace, kuchyně nebo prostory na přípravu salátů ve velké 
kuchyni. Snack bary, školy a zařízení, kde je plýtvání potravinami lehké 
a objemově nevelké.  
 
NÁVRH A KONSTRUKCE: 

• Motoru: Reverzní, velkého výkonu dle tabulky, 1425 ot. / 
min, 50 Hz, plný trvalý výkon, dvojitá těsnění, trvale mazná 
kuličková ložiska. 

• Konstrukce drtící komory umožňuje obousměrný provoz při 
použití s reverzním ovládáním nebo přepínačem, což 
zdvojnásobuje životnost mechanismu. Vstupní odpadní 
komora je k dispozici s hrdlem o velikosti 4 1⁄2 " (11,2cm) 

• Připojení: Drtič se zavěsí de dřezové misky nebo do dřezu. 
• Stacionární drtící prstenec: vysoký 8cm, 4 broušené tyče 

primárního rázu, 42 sekundárně drtících zubů. 
• Setrvačník: drtící lopatka, upevněná ve středu, zrychluje 

drcení, přesouvá drcené předměty ze středu drtícího talíře. 
Dva kalené drtící bloky z nerezové oceli (připevněné pomocí 
nylok šroubů) jsou vyměnitelné, lze je vyměnit za nové drtící 
bloky. Drcení probíhá přes drtící otvory drtícího prstence, 
takto je zajištěno, že částice jsou před průchodem do 
odtokového potrubí rozřezány na správnou velikost.  
Přesné rozměry řezacího mechanismu rozdrtí zbytky jídel na 
velkost 3,175 mm a menší, které plynule odtékají odpadním 
potrubím. 

• Těsnění hřídele motoru: Patentovaná mechanická ucpávka 
navržená pro kvalitu, dlouhou životnost a spolehlivost. 

• Odtoková přípojka: Pro připojení ke standardnímu 
odpadnímu potrubí, je k dispozici pochromovaná mosazná 
trubka o průměru 38 mm. 

 

SPÍNÁNÍ: 
• POZNÁMKA: Elektrické spínače nebo ovládací centra nejsou 

součástí dodávky, musí být vybrány podle potřeby. 
 

PŘIPOJENÍ: 
• 1⁄2" přípojka studené vody 
• 5cm odpadní potrubí 

 
ELEKTRICKÝ: 

• elektrické požadavky dle provedení motoru 
 

PŘÍPOJNÉ SADY: 
• Adaptérové sady: Adaptérové sady jsou k dispozici, aby 

umožnily instalaci zařízení Red Goat drtiče prakticky na 
jakoukoli velikost nebo konfiguraci dřezu nebo misky. 
Konkrétní čísla modelu adaptéru najdete v příručce „Výběr 
sady adaptérů“. 
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“F” SERIES - BASIC DISPOSER 
Type Model No. HP PH Throat Size 

 
 

 
REGULAR 

F12S-R 1⁄2 1 41⁄4" 

F12P-R ¹⁄2 3 41⁄4" 

F34S-R 3⁄4 1 41⁄4" 

F34P-R 3⁄4 3 41⁄4" 

F114S-R 11⁄4 1 41⁄4" 

F114P-R 11⁄4 3 41⁄4" 
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MODEL “F” 
DRTIČ ODPADU  

 
 
 
 

 
 

“F” MODEL – 6" ROTOR, PŘÍPOJNÉ SADY  

DŘEZOVÁ SADA 
 

Zátka hrdla 
 
Hrdlo drtiče 
 
Příruba 

 
Pro řádné připojení do dřezu. Drtič zavěsíte do pracovního stolu a do dřezu 
s průměrem otvoru 3,5“ / 9cm. 
Obsahuje: 

• Montážní hrdlo drtiče s těsněním 
• Dřezová zátka 
• 1⁄2" solenoidový ventil 
• regulační ventil GPM 
• 1⁄2" vakuový jistič 

MISKOVÁ SADA  
 

Triska 

 Záchytný kruh    

N e r e z o v á  m i s k a   

Příruba 
 
 
 
 
 
 

Solenoid    Regulační Vakuový 
ventil ventil jistič 

 
Pro připojení do pracovní desky nerezového pracovního stolu.  
Podporuje nastavení noh drtiče. 
Obsahuje: 

• Nerezová miska (výběr 12", 15" nebo 18") 
• Vstupní ventil s vířením vody 
• Vinylový záchytný kruh příborů 
• 1⁄2" solenoidový ventil 
• regulační ventil GPM 
• 1⁄2" vakuový jistič 

                                 
 
  Schéma instalace drtiče odpadu RED GOAT MODEL „F“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

HP 
3 - FÁZE 1 - FÁZE 

Volts/50 Hz Amps Volts/50 Hz Amps 
1⁄2 

 
415 1,3 220 3,4 

¾ 
 

415 1,5 220 4,1 
1 ¼  

 
415 2 220 6,4 

 
 

 
RED GOAT DISPOSERS, dodavatel BOND DRTIČ 

Bond marketing, s.r.o., Husova 18, CZ 68401 Slavkov u Brna 
Tel.:  +420 544 220 755     Mobil:  +420 777 007 061    Web: www.redgoat.cz    E-mail: drtic@redgoat.cz 

 

® 

mailto:drtic@redgoat.cz

	MODEL “F”
	DRTIČ ODPADU

	POUŽITÍ:
	Malá restaurace, kuchyně nebo prostory na přípravu salátů ve velké kuchyni. Snack bary, školy a zařízení, kde je plýtvání potravinami lehké a objemově nevelké. NÁVRH A KONSTRUKCE:
	SPÍNÁNÍ:
	PŘIPOJENÍ:
	ELEKTRICKÝ:
	PŘÍPOJNÉ SADY:
	MODEL “F”
	DRTIČ ODPADU



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency true
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (None)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages false
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts false
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 400
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 400
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 2400
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly true
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ([Based on 'Pavel pro TISK 9-2011'] [Based on 'PAVEL podle  toho tiskl 10-2010'] [Based on 'PDF/X-4:2007'] Use these settings to create Adobe PDF documents that are to be checked or must conform to PDF/X-4:2007, an ISO standard for graphic content exchange.  For more information on creating PDF/X-4 compliant PDF documents, please refer to the Acrobat User Guide.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /CZE ()
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines true
        /ConvertTextToOutlines true
        /GradientResolution 400
        /LineArtTextResolution 2400
        /PresetName <FEFF>
        /PresetSelector /UseName
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [3600 3600]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


