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DIVISORA DE MASSAS DV 30ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

INSTALAÇÃO E CUIDADOS COM A INSTALAÇÃOASSISTÊNCIA TÉCNICA

SEGURANÇA E CUIDADOS ESPECIAIS

TERMO DE GARANTIA

APRENDA A USAR A SUA DIVISORA

       Parabéns você adquiriu uma Divisora de Massas DV - 30 da 
G. Paniz. Produzida especificamente para a divisão de pães franceses, 
a DV - 30é confeccionada em materiais de alta resitencia, seguindo as 
normas rigidas de qualidade e higiene, que lhe proporcionamuma grande
durabilidade e rendimento.
       A seguir, você tera todas as instruções necessárias para que se 
obtenha um melhor desempenho da dv - 30, leia-as com atenção antes
da instalação.

1 - Instale a sua divisora sobre uma superficie plana.
2 - Pedestal: Aconselhamos a utilização do pedestal da DV - 30 para a 
fixação da divisora. A não utilização deste não prejudica o rendimento do 
equipamento. Caso você tenha adquirido o pedestal , fixe a dvisora na sua 
parte menor  com os quatro parafusos que o acompanham. Também 
acompanham o pedestal, quatro parafusos do tipo “parabolt”, para a sua 
fixação no chão. A fixção do pedestal no chão fica a critério do usuario, não 
sendo necessária.

      Para obter informações sobre assistência técnica, entre em contato com 
o Serviço de Atendimento ao Consumidor G. Paniz, este lhe prestará 
esclarecimento sobre pequenos problemas que eventualmente venham 
ocorrer em seu equipamento e lhe indicará o assistente técnico mais 
próximo. 

1 - Não abaixe a alavanca (nº 4) com a bandeja (nº 19) entreaberta.
2 - Não abaixo a alavanca (nº 4) com objeto que não massa dentro da 
bandeja.
3 - Não abaixo a alavanca (nº 4) com a mão dentro da bandeija (nº 19) .

Todas as partes que compõem a máquina, exceto o motor, então garantidas 
por 06 meses, no que se referem a defeitos de fabricação.
Esta garantia será cancelada nos seguintes casos:
 - Mau uso do equipamento.
 - Caso o equipamento tenha sido aberto ou a manutenção tenha sido feita 
por pessoas não autorizadas.
 - Remessa do equipamento para manutenção sem prévia consulta.
 - A não apresentação da nota fiscal de compra junto a revenda.

ATENÇÃO: Embora a G. PANIZ INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA 
ALIMENTAÇÃO não se responsabilize pelas garantias dos motores 
eletricos, estes possuem 1 ano de garantia por parte do fabricante, a contar 
da data de emissão da nota fiscal de venda. Para usufruir desta garantia, 
basta que você apresente a nota fiscal ao assistente técnico indicado pelo 
fabricante dos motores elétricos e não viole as condições de garantia 
imposta pelo mesmo.

1 - Abra a bandeja (nº19) e coloque dentro dela 2Kg de massa. Feche a 
bandeja.
2 - Certifique-se de que a alavanca (nº 16) esta para dentro. Caso não 
esteja , coloque-a nesta posição
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3 - Abaixe a alavanca (nº 4). Isto irá espalhar a massa de maneira 
uniforme dentro da bandeja (nº 19).
4 - Mova a alavanca (nº 16) para fora, puxando-a até o último estágio.
5 - Abaixe novamente a alavanca (nº 4).
6 - Levante a alavanca (nº 4) e pronto.

CONHEÇA SEU PRODUTO

LIMPEZA

ATENÇÃO

*

*

Caso a massa venha aderir à máquina, espalhe 
um pouco de farinha a superficie.

Colocando 2Kg de massa na bandeja, obten-se 30 pães de 
aproximadamente 68gr que depois de assado passarão a ter 50gr.

1 - APLICAÇÕES: Funciona como divisão para pão francês, efetuando em 
cada operação 30 divisões em partes iguais.
2 - CARACTERISTICAS: Constitui-se de base, navalhas de corte e eixo 
dentado em aço carbono, sendo a base revistida com aço inoxidável, 
estrutura e engrenagens da alavanca em ferro fundido e carenagem em 
aço carbono com pintura epóxi. Pedestal opcional constituido de tubos de 
aço 50 x 50mm, reforçado em cantoneiras em aço carbono.

      Para limpar a divisora de massas DV 30, utilize somente um pano 
umedecido em água ou álcool. É necessário que seja feita a limpeza 
somente da bandeja e da parte externa da máquina. Não é necessário a 
limpeza das navalias.

MANUTENÇÃO MANUTENÇÃO

1 - A divisora de massa DV - 30 não requer manutenção periodica , não sendo 
necessário afiar as navalias ou quaisquer outros tipos de ajustes. Em caso 
de não funcionamento do equipamento, procure a assistência técnica ou 
entre em contato com a G. Paniz atravéz do Serviço de Atendimento ao 
Consumidor.
2 - Para facilitar a reposição  de peças, cite sempre a referencia da máquina, 
no caso DV - 30, o nunero e nome das peças que estão sendo solictadas. 
Estes dados se encontram na ilustração  da pag. 3.

1 - Parafuso Sex. 5/16 x 3/4
2 - Engrenagem Cachimbo
3 - Parafuso Sex. 5/16 x 3/4
4 - Alavanca
5 - Tampa Traseira
6 - Eixo dentado
7 - Pino Guia Diam. 20 x 190
8 - Arco
9 - Parafuso Sex. 1/4 x 1/2
10 - Pino Elastico 4 x 28
11 - Arruela lisa 1/4 

12 - Parafuso Allen 5/16 x 3/4
13 - Prensa divisoria
14 - Parafuso sex. 1/4 x 1”
15 - Arruela lisa 1/4
16 - Trava
17 - Tampa dianteira
18 - Grade Divisoria 
19 - Bandeja
20 - Proteção de inox da mesa
21 - mesa (chapa 1/2 -380 x 510
22 - Cavalete da divisoria

23 - Parafuso sex. 1/2
24 - Guia da bacia
25 - Parafuso fenda 1/4 x 7/8 ch
26 - Guia da bandeja
27 - Parafuso sex. 5/16 x 3/4
28 - Parafuso sex. 1/4 x 3/4
29 - Parafuso fenda 1/4 x 7/8 red
30 - Parafuso sex.1/2 x 1.1/4
31 - Bucha de aço diam. 20 x 20
32 - Peso 

32


