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Vă mulțumim că ați achiziționat un aparat de muls VEPEMIR.  

Prezentul manual prezintă atât operarea, cât și întreținerea aparatelor de 

muls VEPEMIR. Prezentul manual constituie parte componentă a 

produsului și trebuie transmisă noului proprietar, în cazul vânzarii 

produsului. Persoanele ce utilizează aparatul de muls au obligația de a 

pa ̆stra manualul de utilizare și de a cunoaște instrucțiunile de utilizare și 

păstrare ale acestuia. 

 
 

PREZENTAREA SI DESTINAȚIA PRODUSULUI 

Aparatele de muls VEPEMIR sunt produse compuse din 

următoarele componente principale: grup de muls, motor electric cu 

pompa de vacuum, bidon de colectare și cadran dotat cu braț (e) pentru 

grupul (urile) de muls. Aceste utilaje pot fi utilizate doar în scopuri hobby 

ata ̂t de persoane fizice ca ̂t și de societăți comerciale.  
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1. MESAJE DE SIGURANȚĂ 

Pe parcursul întregului manual veți observa mesaje de siguranță 

precedate de următoarele cuvinte și simboluri. În continuare vă 

prezentăm semnificația acestora:  

PERICOL  

Indică precum că rănirea gravă sau chiar decesul pot rezulta dacă 

instrucțiunile nu sunt respectate.  

ATENȚIE  

Indică o mare posibilitate ca o rănire gravă a unei persoane, sau 

chiar decesul acesteia, pot rezulta dacă instrucțiunile nu sunt respectate.  

NOTĂ: Vă da informații utile.  

În situația în care apare o problemă sau dacă aveți întrebări asupra 

produsului, consultați un atelier de service autorizat VEPEMIR. Aparatele 

de muls VEPEMIR sunt proiectate pentru a vă asigura un serviciu sigur 

și de încredere, dacă sunt operate și utilizate în conformitate cu 

instrucțiunile prezentate în acest manual. Citiți manualul de utilizare și 

întreținere cu atenție și luați toate precauțiunile necesare, înainte de a 

porni motorul. În cazul în care nu procedați în acest mod, se pot produce 

accidente sau deteriorări ale echipamentului.  

Durata de viață a acestui produs este de până la 10 ani (maxim). 
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LISTĂ PIESE DE SCHIMB 

 

COD PRODUS DENUMIRE PIESĂ DE SCHIMB U.M. 

VPM002 GARNITURĂ BIDON 180 MM BUC 

VPM003 GARNITURĂ BIDON 210 MM BUC 

VPM004 CAPAC BIDON 180 MM 2 IEȘIRI BUC 

VPM005 CAPAC BIDON 210 MM 3 IEȘIRI BUC 

VPM006 MANȘON LUNG BOVINE BUC 

VPM007 MANȘON SCURT BOVINE BUC 

VPM008 FURTUN SCURT CAP COLECTOR LAPTE (4 BUCĂȚI) SET 

VPM008S FURTUN SCURT CAP COLECTOR LAPTE (1 BUCATA) BUC 

VPM009 FURTUN SCURT CAP COLECTOR VID (4 BUCĂȚI) SET 

VPM009B FURTUN SCURT CAP COLECTOR VID (1 BUCATA) BUC 

VPM010 CLAPETA COLECTOR BOVINE BUC 

VPM011 FURTUN SCURT VID BUC 

VPM012 MANOMETRU BUC 

VPM013 PULSATOR BUC 

VPM014 FILTRU DE AER BUC 

VPM015 SET MOTOR (MOTOR, ÎNTRERUPĂTOR, CABLU) SET 

VPM016 REGULATOR DE VID BUC 

VPM017 BUTELIE DE VID BUC 

VPM018 CAPAC BUTELIE VID BUC 

VPM019 PERII CURAȚARE FURTUNURI (2 BUCĂȚI) SET 

VPM020S ANSAMBLU COLECTOR CU INOX PENTRU BOVINE SET 

VPM020P ANSAMBLU COLECTOR CU PLASTIC PENTRU BOVINE SET 

VPM021 COLECTOR COMPLET BOVINE BUC 

VPM023 COLECTOR COMPLET OVINE BUC 

VPM024 ANSAMBLU COLECTOR OVINE SET 

VPM025 PALETĂ GRAFIT 4.90x43x70 mm (4 BUCĂȚI) SET 

VPM025B PALETĂ GRAFIT 4.90x43x70 mm BUC 

VPM026 PALETĂ GRAFIT  4.90x43x80 mm (4 BUCĂȚI) SET 

VPM026B PALETĂ GRAFIT  4.90x43x80 mm BUC 

VPM027 FURTUN VID DUBLU M 

VPM028 FURTUN LAPTE M 

VPM029 CAPAC CAUCIUC BIDON MIXT 210 MM - NEGRU BUC 

VPM030 CAPAC CAUCIUC BIDON MIXT 180 MM - NEGRU BUC 

VPM031 DETECTOR DE MASTITĂ (MAMITĂ) BUC 

VPM032 POMPA DE VID BUC 

VPM033 BLOCATOR BUTELIE VID BUC 

VPM034 BLOCATOR PENTRU CAP COLECTOR DE LAPTE BUC 

VPM035 GARNITURI PENTRU PULSATOR (SET) SET 

VPM036 MANȘON SCURT OVINE DIN SILICON BUC 
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COMPONENTELE PRINCIPALE ALE APARATULUI DE MULS:  

 

1. Pompa de vacuum:  

Pompa de vacuum este cuplată direct la 
motorul electric și formează un corp comun cu 
acesta. Prinderea de șasiu se face prin șuruburi 
cu șaibe de izolare. Pompa de vacuum este de 
tip uscat, echipată cu paleți de grafit, fapt ce 
duce la asigurarea unui vid constant, care nu se 
modifică la schimbarea temperaturii exterioare și la modificarea altitudinii. 

2. Regulatorul de vacuum:  

Regulatorul de vacuum are rolul de a 
cresțe sau scade vacuumul aparatului de muls. 
Rotirea piuliței de strângere în sensul acelor de 
ceasornic duce la cresțerea nivelului de vacuum 
iar rotirea în sens invers duce la scăderea 
acestuia. Dupa ̆ efectuarea reglajului piulița se 

fixează cu ajutorul contrapiuliței. Reglarea vacuumului pe manometru se 
face între 40 si̦ 60 Kpa sau 0,4 – 0,6 bari.  
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3. Tanc de vacuum:  

Tancul de vacuum se află sub motorul 
electric și pompa de vacuum, montată pe șasiu, 
având o capacitate de 18 litri. Tancul de vacuum 
are capac lateral care permite accesul în 
interiorul acestuia pentru a fi curățat o dată pe 
lună. 

4. Pulsatorul:  

Pulsatorul are rolul de a regla frecvența 
pulsațiilor de mulgere. Pentru o utilizare optimă, 
acesta trebuie cura ̆țat o dată pe lună conform 
figurii de mai jos. Dupa ̆ ce se desface capacul 
pulsatorului, cu ajutorul unei periuțe de dinți se 
curăță filtrul de aer si̦ cele două axe pe care se 
află montate cărucioarele. Este interzisa ̆ utilizarea în curațare a uleiului 
sau detergenților (folosirea acestora duce la scoaterea pulsatorului din 
garanție).  
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5.  Manșoanele de cauciuc:  

Manșoanele de cauciuc se fixează 
direct pe ugerul animalului. Se recomandă 
schimbarea acestora o dată la 6 luni. 
Daca ̆ nu se schimbă la timp, în interiorul 
mameloanelor se dezvoltă bacterii care 
pot afecta sănătatea ugerului.  

Mamelonul se poate fisura în 
interior, dupa ̆ folosire îndelungată, fapt ce duce la pa ̆trunderea laptelui 
sau apei în timpul spa ̆la ̆rii, în linia de vacuum. Evitați păstrarea aparatului 

cu mameloanele expuse la soare.  

 

6. Bidonul de colectare:  

Bidoanele de colectare pot fi de mai multe tipuri si̦ capacități.  

• Bidoane de Aluminiu de 20, 25, 30 sau 40 litri 
• Bidoane de Inox de 20, 25, 30 sau 40 litri 

 

 

 

 

 



 

 
S.C. EXPERT MASINI UNELTE S.R.L. 

Șoseaua Iași – Tg Frumos KM 10, Miroslava, Iași, România 
office@vepemir.ro 

 

 

7. Distribuitorul de lapte :  

Aparatele de muls VEPEMIR sunt echipate cu distribuitoare de 
lapte de 160 cc. Acestea fac ca laptele extras din uger să curgă fa ̆ra ̆ 
spumă si̦ asigură o absorbție perfecta ̆.  

Poziția închis: dacă supapa de 
vacuum este ridicată accesul vacumului 
este blocat.  

 

 

Poziția deschis: dacă supapa de 

vacuum este apăsată și blocată, vacuumul 
este deschis și permite pătrunderea 
laptelui.  

 

 

Poziția de spălare: pentru a spăla 
colectorul se apasă supapa în poziția 
deschis.  
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2. DESTINAȚIA  

Aparatele de muls VEPEMIR servesc la mulsul curat și în siguranță 
a vacilor, oilor sau caprelor, după caz. Se pot utiliza în cadrul gospodăriilor 
particulare, al fermelor și al producătorilor de lactate în general. 
Echipamentele specificate mai sus au scopul de a proteja sănătatea 
ugerului animalelor, de a crește productivitatea, fapt ce duce la 
satisfacerea cerințelor utilizatorilor.  

3. INFORMAȚII DE SIGURANȚĂ  

Aparatele de muls VEPEMIR au fost concepute pentru a oferi 
siguranță și performanță în exploatare, dar nu uitați că funcționarea lor 
depinde de modul în care acestea sunt acționate și întreținută de către 
utilizator.  

Pe toata durata punerii în funcțiune a utilajului, acesta trebuie 
supravegheat.  

Utilizatorul trebuie să cunoască instrucțiunile de utilizare și să fie 
pregătit să intervină atunci când este necesar.  

În locul în care se lucrează cu utilajul trebuie să fie ordine, curățenie 
și spațiu suficient pentru manevră.  

PENTRU UTILIZAREA  APARATELOR DE MULS ÎN CONDIȚII DE 
SIGURANȚĂ, CU RANDAMENT MAXIM ȘI PENTRU O UTILIZARE DE LUNGĂ 
DURATĂ, ESTE NECESARĂ EFECTUAREA URMĂTOARELOR OPERAȚIUNI:  

• Utilizați aparatul de muls doar în scopurile în care acesta a fost 
proiectat și fabricat;  

• Nu efectuați modificări la aparatul de muls deoarece duce la 
scoaterea acestuia din garanție;  
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• În timpul utilizării aparatului, fie la muls, fie în timpul spălării acestuia, 
nu îl lăsați sub nici o formă nesupravegheat;  

• Dupa fiecare muls aparatul trebuie curățat, spălat și uscat;  

• Aparatul de muls trebuie păstrat în locuri uscate, curate, fără 

umezeală, fără rozătoare sau lumină solară puternică;  

• Asigurați o distanță suficientă între aparatul de muls și animale 
pentru a evita eventualele accidente;  

• Pompa de vacuum se va încălzi în timpul funcționării aparatului. Nu 
puneți mâna pe popma de vacuum când utilajul este în funcțiune;  

• Aparatul nu necesită ungere;  

• Controlați cât mai des componentele de cauciuc, iar cele care sunt 
îmbătrânite, înlocuiți-le cu piese originale VEPEMIR;  

• Evitați lovirea recipientului de lapte și nu zgâriați interiorul cu peria 
de sârmă;  

• Ștergeți cu burete umed cadrul aparatului și nu folosiți instrumente 
de curățat dure;  

• Asigurați utilizarea aparatului de muls prin conectarea la o sursă de 

curent cu stabilizator de tensiune, fără fluctuații de tensiune. Aceste 
fluctuații pot duce la arderea motorului pentru motive ce nu țin de 
garanție;  

• Evitați deversarea de lichide de orice tip deasupra motorului electric, 
în caz contrar motorul se va arde din motive ce nu țin de garanție.  

• Orice piesă ce trebuie schimbată înlocuiți-o doar cu piese de schimb 
originale VEPEMIR;  
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REGULI PRIVIND UTILIZAREA MOTORULUI ELECTRIC  

• Instalația electrică la care doriți să racordați aparatul de muls trebuie 

să fie prevazută cu o priză monofazică 220V/50Hz, cu împământare. 
Priza trebuie să fie verificată de un electrician autorizat.  

• Protejați motorul electric împotriva apei. Pătrunderea apei în motorul 
electric are ca efect scoaterea din garanție a aparatului. În cazul 
apariției unei defecțiuni, adresați-vă unui electrician autorizat.  

• Motorul electric a fost dotat din fabrică cu cablu electric și stecher 
corespunzator acestui tip. În caz că apar defecțiuni la aceste piese 
adresați-vă unui electrician autorizat sau unitații de service.  

• Când întrerupătorul este în poziția 0, aparatul de muls nu pornește.  

• Când întrerupătorul este în poziția 1, aparatul de muls pornește.  

• Introduceți cablul de curent în priză doar atunci când butonul de 
pornire este în poziția 0 .  

• Dacă în timpul funcționării aparatului se întrerupe curentul electric 
aduceți întrerupătorul în poziția 0 .  

• Dacă trebuie să părăsiți aparatul de muls în timpul funcționării nu 
faceți acest lucru înainte de a aduce întrerupătorul în poziția 0.  

• După ce terminați mulsul și spălarea aparatului lasați întrerupătorul 
în poziția 0.  

• În timp ce funcționează aparatul de muls nu scoateți cablul 
aparatului din priză dacă trebuie oprit. Înainte de a scoate cablul din 
priză puneți întrerupătorul în poziția 0.  

• Dacă trebuie să utilizați un prelungitor, folosiți unul prevăzut cu 
împământare. Nu folosiți prelungitoare electrice improvizate !!!  
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• Nu atingeți și nu călcați cablul prelungitorului la îmbinări sau acolo 
unde a fost întrerupt, reparat sau izolat. Nu târâți pe jos cablul 
prelungitorului, nu-l puneți în apă și apelați la un electrician autorizat 
care să suspende cablul de curent în grajd.  

CARACTERISTICI APARATE DE MULS 

DATE TEHNICE APARAT DE MULS 
1 POST ȘI 1 

BIDON 

APARAT DE MULS 
2 POSTURI ȘI 1 

BIDON 

APARAT DE MULS 
2 POSTURI ȘI 2 

BIDOANE 
MODEL VPM11 VPM21 VPM22 

Lungime (cm.) 64 64 135 
Lățime (cm.)  95 95 95 
Înălțime (cm.)  138 138 110 
Greutate (kg.)  58, 59, 60, 61 63, 64, 65, 66 67, 68, 69, 70 
Putere motor (CP 0,75 0,75 0,75 
Voltaj (v)  230 230 230 
Turație (rpm) 1420 1420 1420 
Debit (litri/min) 200 200 200 
Dim. palete grafit (mm) 4,9 x 43 x 70 mm 4,9 x 43 x 70 mm 4,9 x 43 x 70 mm 
Camera vacuum (litri) 16  16 16 
Numar bidoane 1 1 2 
Capacitate bidon 20,25,30,40 litri 20,25,30,40 litri 20,25,30,40 litri 
Număr pulsatoare 1 2 2 

 

SPECIFICAȚII TEHNICE APARATE DE MULS 

NUMAR DE SERIE AL PRODUSULUI 

Numărul de serie al produsului este același cu numa ̆rul de serie 
motor. Acesta se găsește inscripționat în partea de jos a tabliței cu 
specificații tehnice ce se află montată pe partea superioară a motorului 
electric. 
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Menționați numa ̆rul de serie atunci ca ̂nd comandat ̦i piese de 
schimb sau ca ̂nd solicitați detalii tehnice sau garanție. Aceste mențiuni 
pot fi folositoare autorităților locale în cazul în care produsul este furat.  

COMENZI, UTILIZARE, MANIPULARE  

PREGĂTIREA UGERULUI ÎNAINTE DE MULS  

Unul dintre cele mai importante principii aplicate înainte de mulsul 

mecanic este curățenia, aerisirea grajdului și realizarea unor condiții 
adecvate de igienă.  

Spalarea ugerului înainte de muls este o condiție obligatorie. Se va 
spăla ugerul cu apă călduță dintr-o găleată cu ajutorul unui burete special 
utilizat doar la spălarea ugerului sau cu o cârpă curată de unică folosință.  

Înainte de începerea mulsului mecanic se vor mulge manual căteva 

picături de lapte care se vor scurge pe jos sau într-un alt recipient. Acest 
procedeu ajută și la depistarea înainte de muls a eventualelor boli ale 
ugerului.  

Mulsul mecanic asigura o productivitate sporita de lapte, un lapte 
curat si igienic si reduce timpul de muls.  
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INIȚIEREA OPERAȚIUNII DE MULS 

Se închide bine prin presare capacul bidonului pentru lapte. Se 
pornește comutatorul electric. După ce motorul electric întră în funcțiune 
se va deschide, se trage în sus clema fluture de pe gheara de muls și se 
asigură astfel creșterea vacuumului. 

Cand acul manometrului ajunge în porțiunea albastră la 44 Kpa sau 
bari aparatul este gata pentru muls. În acest moment intră în funcțiune și 
pulsatorul. 
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OPERAȚIUNEA DE APLICARE A MAMELOANELOR 

Se ia în mana stângă grupul de muls din locul unde se află agățat,  

Mansoanele vor atarna liber in jos. Se va apăsa supapa de vacuum de pe 
grupul de muls.  

 

Manșoanele vor atârna liber în jos. Se va apasa clema fluture de pe 
grupul de muls și se va răsuci fixându-se în opritoare. Manșoanele se vor 
aplica pe rând la uger. Se va avea în vedere să nu se producă scăpari de 
vacuum atunci când se efectuează aceasta operațiune. 

În acest fel este inițiat mulsul. Se va avea grijă să nu pătrundă aerul 
între manșon și uger. La aceasta operațiune se va evita pe cât posibil 
răsucirea mansoanelor. În caz contrar ugerul se torsionează și împiedică 
scurgerea corectă a laptelui. 
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Modul de lucru în interior al mameloanelor în timpul funcționării 
aparatului și pulsatorului. Timpul efectiv de muls variază de la o bovină la 
alta. Timpul mediu de muls variază între 4 și 7 minute. Terminarea 
mulsului se poate observa de la capacul distribuitorului de lapte și furtunul 
transparent pentru lapte. Când nu se mai scurge lapte pe furtun înseamnă 
că mulsul s-a terminat. Când s-a terminat laptele din uger se răsucește în 
jos clema fluture de pe gheara de muls. Apoi se scot încet manșoanele de 

pe uger. 

Se ia distribuitorul cu mâna dreaptă. Manșoanele se așează 
deasupra brațului. Supapa de vacuum de pe distribuitor se apasă de 
câteva ori alternativ, în sus și în jos pentru a se asigura scurgerea laptelui 
rămas în distribuitor și pe furtun, în recipientul pentru lapte. 

ESTE INTERZISĂ CU DESĂVÂRȘIRE UMPLEREA LA MAXIM A 

BIDONULUI PENTRU LAPTE ! 

Dupa efectuarea acelorași operații și mulgerea celorlalte animale se 
va proceda la curățarea aparatului. 
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ÎNTREȚINERE  

 

SPĂLAREA APARATULUI DE MULS 

Se va pregăti în prealabil o găleată cu apă caldă. Se vor introduce 
în apa caldă manșoanele până la jumătate (partea din plastic transparent 
trebuie să rămână afară). Se va pune în funcțiune aparatul în același mod 
ca și la muls. Se va continua operațiunea până când apa din găleata este 
trasă în bidonul pentru lapte. 

Operațiunea de spălare a aparatului se va efectua după fiecare 
mulgere. Manșoanele se vor curăța de câteva ori pe săptămâna cu peria 
specială pentru manșoane. Furtunul transparent pentru lapte se va curăța 
cu peria specială, o dată pe săptămână. Camera de vacuum se va curăța 
o dată pe lună prin desfacerea capacului lateral. 

ESTE INTERZISĂ CU DESĂVÂRȘIRE UNGEREA ORICĂREI 

PĂRȚI COMPONENTE A APARATULUI DE MULS. 
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VERIFICĂRI CE TREBUIESC FĂCUTE ÎNAINTE ȘI DUPĂ MULS 
LA POMPĂ ȘI LA SISTEMUL DE VACUUM: 

După ce se oprește pompa verificați dacă se rotește în sens invers. 
Dacă se rotește în sens invers verificați bila din interiorul tobei de 
esapament. Blocarea bilei duce la rotirea pompei de vacuum în sens 
invers . 

Controlați dacă regulatorul de vacuum absoarbe aerul și dacă 
manometrul aparatului indică între 40 și 60 de KPa sau între 0,4 – 0,6 Bari. 

Verificați dacă sistemul de vacuum are scăpri de aer (capacul 
bidonului, capacul colectorului, furtune, supape,etc). 

VERIFICAREA APARATULUI DUPA FIECARE MULS  

Dacă la supapa de scurgere aflată pe cadrul aparatului sau tancul 
de vacuum există scurgeri de lichid, controlați sistemul de vacuum și 
spălați cadrul aparatului. 

Dacă a intrat lapte în cadrul aparatului, spălați cadrul aparatului și 
uscați-l (chiar daca nu intră lapte, o dată la 6 luni spălati cadrul aparatului). 

În situația în care pompa de vacuum nu produce vid sau produce un 
zgomot neobișnuit vă rugăm să apelați unitatea de service autorizată. 
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MODUL DE EXPEDIERE, AMBALARE, TRANSPORT, 
DEPOZITARE ȘI CONSERVARE. 

În situația în care apar probleme sau defecțiuni în timpul 
transportului vă rugăm să ne contactați imediat. 

În situația în care ridicarea aparatului se face manual, aveti nevoie 
de cel putin 2 persoane. O singură persoană nu poate face acest lucru. În 
timpul ridicării aparatul se va prinde de manerul de cauciuc, de o parte și 
de cadrul aparatului sau axa rotilor, de cealaltă parte. În timpul ridicării nu 
prindeți aparatul de motor, pompă de vacuum, cablul electric, pulsator, 
manometru, bidon, furtune sau capetele de muls. 

În timpul depozitării, aparatul va fi ținut în locuri uscate, curate și va 
fi protejat împotriva precipitațiilor, temperaturilor scăzute sau ridicate și 
prafului. 

Montajul aparatului.  

Grupul individual de muls se preda utilizatorului montat și în stare de 
funcționare. 

Instalația electrică la care este racordat aparatul de muls trebuie să 
fie făcută și verificată de către persoane autorizate. Priza de curent electric 
în care se introduce cablul aparatului, în mod obligatoriu va fi prevăzută 
cu împământare.  

 

 



 

 
S.C. EXPERT MASINI UNELTE S.R.L. 

Șoseaua Iași – Tg Frumos KM 10, Miroslava, Iași, România 
office@vepemir.ro 

 

 

PROBLEME 
CAUZE ȘI MODALITĂȚI DE SOLUȚIONARE A PROBLEMELOR 

Defecțiunea 
apărută 

Cauza Modalități de remediere 

Pompa aparatului nu 
produce suficient 
vacuum  

Paleții pompei de vid uzați  Se înlocuiesc. Paleții de grafit se 
uzează în funcție de utilizarea 
aparatului. La o utilizare medie 
aceștia trebuiesc schimbați la 6 luni, 
la o utilizare intensivă se pot uza 
chiar și la o lună de utilizare.  

Vacuum insuficient  La grupul de muls există 
pierderi de aer        

Supapa de vacuum 
de pe cadrul aparatului s-a 
pierdut 

Îmbinarile furtunelor scapă 
aer 

Manometru defect  

Cautați locul unde există scăparea de 
aer  

Se înlocuiește  

 

Verificați-le  

Înlocuiți-le  

Vacuumul crește 
prea mult  

Regulatorul de vacuum 
este înfundat  

Regulatorul de vacuum 
este spart  

Curățați-l  

 

Vacuumul nu este 
constant  

 

Regulatorul de vacuum nu 
funcționează corect  

 

Curățați-l sau înlocuiți-l  

 

Pulsatorul nu 
funcționează  

 

A pătruns lapte 

Cărucioarele au iesit din 
locaș  

Membrane sparte  

Curățați-l 

Montați-le la loc  

Înlocuiți-le 

Manometrul nu 
indică  

 

Cadrul aparatului înfundat 
cu lapte sau apa  

Manometru defect  

Opriți pompa, goliți laptele sau apa. 
Dacă în cadru se găseste lapte, 
înlocuiți mameloanele  

Înlocuiți-l 
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DECLARAȚIE DE CONFORMITATE 

Noi, Expert Masini Unelte s.r.l. cu sediul în strada Podgoriei 2B, sat Uricani, comuna 
Miroslava, județ Iași, declarăm pe propria răspundere că produsele: 

APARATE DE MULS VEPEMIR 

Modele:  

• VPM11A20ECO VPM11A20ECO VPM11A30ECO VPM11A40ECO 

• VPM11A20   VPM11A25  VPM11A30   VPM11A40 

• VPM21A20   VPM21A25   VPM21A30   VPM21A40 

• VPM22A20   VPM22A25   VPM22A30   VPM22A40 

• VPM11S20ECO VPM11S20ECO VPM11S30ECO VPM11S40ECO 

• VPM11S20  VPM11S25   VPM11S30   VPM11S40 

• VPM21S20   VPM21S25   VPM21S30   VPM21S40 

• VPM22S20   VPM22S25   VPM22S30   VPM22S40 

sunt în conformitate cu cerințele din următoarele directive și standarde: 

Directive: 

1. Directiva Mașini 2006/42/CE 
2. Directiva Joasa Tensiune 2014/35/UE 

Standarde: 

1. SREN 60335-1:2012 
2. SREN60335-2-70:2004+A1:2007 

Administrator,  
Alistar Vasile 
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NOTE 
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Aparatele de muls VEPEMIR sunt distribuite în România de către 

EXPERT MASINI UNELTE s.r.l. 

În portofoliul nostru, prin magazinul online www.eMasiniUnelte.ro găsiți și: 

 

 

SERVICE: șoseaua Iași – Tg. Frumos KM10 (intrare Zeelandia) 
sat Uricani, comuna Miroslava, județ Iași 

Mobil: 0734 354 828 


