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Para konsumen yang kami hormati, terima kasih telah memilih 
Mesin Pemeras Minyak kami.

Agar alat ini dapat berfungsi dengan baik, mohon baca dan simpan 
buku petunjuk penggunan ini dengan baik.

Katalog
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Mesin Pemeras Minyak MASTOSO MT-97 adalah mesin pemeras minyak untuk rumah 

yang pertama, alat ini mampu membuat mimpi orang banyak dapat memeras minyak 

di rumah sendiri menjadi kenyataan. Tidak diragukan lagi, alat ini akan menjadikan 

dapur Anda ikut melestarikan lingkungan. Mesin pintar pemeras minyak ini dapat 

memeras minyak tanpa adanya antioksidan buatan (seperti BHA, BHT, TBHQ), 

antiseptik (seperti DBP, DOP), pengawet dsb, yang biasa terdapat dalam minyak 

kemasan. Permasalahan seperti kegemukan, gula darah tinggi, kanker, kolesterol 

tinggi, tekanan darah tinggi juga termasuk akibat dari zat-zat berbahaya yang 

terdapat di dalam minyak kemasan.

Anda dapat memeras minyak siap makan sesuai selera Anda dengan 

mesin pemeras minyak MASTOSO MT-97. Minyak hasil perasan 

ini menyehatkan, cocok untuk wanita hamil, manula 

dan keluarga yang mengutamakan gaya hidup 

sehat. Mesin pemeras minyak MASTOSO 

MT-97 dapat dipergunakan untuk memeras 

minyak dari kacang, biji bunga matahari, biji 

wijen, rapa dan sebagainya. Alat ini pilihan 

sempurna anda untuk menuju hidup sehat.

Pengenalan Produk
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Karakteristik Produk

Pengaman ketika tutup dibuka
Alat ini akan otomatis mati apabila tutup hopper dibuka.

Fungsi pengaduk
Terdapat batang pengaduk pada tutup hopper yang dapat mempercepat 
masuknya bahan mentah.

Ekstraksi minyak dengan cepat
Kami mempertimbangkan karakteristik keluaran minyak pada desain saluran 
keluarnya minyak. Desain tersebut dapat membuat seluruh minyak keluar 
tanpa ada yang tertinggal di komponen pemeras.

Penampungan minyak dan residu yang sederhana
Saat alat ini dipergunakan, tempatkan penampung di bawah lubang buangan 
untuk menampung residu dan tempatkan penampung minyak di bawah 
saluran keluaran minyak untuk menampung minyak. Wadah penampung ini 
dapat dimasukkan kembali ke alat setelah dipergunakan dan disimpan sebagai 
satu kesatuan.

Keluaran yang dapat berhenti secara otomatis, 
pengoperasian yang aman
Alat ini aman karena proses ini akan terhenti secara otomatis bila tidak ada 
bahan mentah untuk diekstrak.

Berhenti Otomatis, 
Pengoperasian yang Aman.  
Pengumpan terpasang bersama dengan ulir ekstraksi minyak, sehingga 
ekstraksi minyak berhenti jika ulir berhenti beroperasi. Alat ini aman karena 
proses ini akan terhenti secara otomatis bila tidak ada bahan mentah untuk 
diekstrak.

Cepat Keluarkan Minyak, 
Ekstraksi Kontinu.
Minyak dapat mengalir ke dalam wadah dalam waktu singkat menuju ke arah 
pipa keluar minyak, sehingga minyak yang dihasilkan tidak akan disimpan 
dalam elemen kerja, frekuensi, suhu kontrol dan teknologi proses data 
pengaturan membuat ekstraksi minyak terus menerus dan berkesinambungan.

Mudah dan sederhana 
Mudah dan sederhana dalam melepas komponen-komponennya untuk 
dibersihkan, dengan cara melepas ulir pemeras.
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Memeras minyak tanpa henti pada suhu rendah
Dengan adanya konversi frekuensi, kendali suhu dan penyetelan kendali 
batasan proses, minyak dapat terus menerus diperas dengan stabil dalam 
kondisi suhu rendah dan fluktuasi muatan.

Keseluruhan residu minyak setelah pemerasan
Manfaat minyak yang diekstrak sama dengan minyak yang diperas dengan 
suhu rendah berkat teknologi pemerasan suhu rendah pada alat ini. Minyak 
yang dihasilkan tidak teroksidasi dan tetap alami. Karena waktu pemerasan 
yang singkat, minyak dapat diperas sesaat sebelum makan.

Minyak yang sehat
Kandungan minyak hasil perasan sama dengan minyak yang diproses dalam 
suhu rendah berkat teknologi pemerasan yang suhunya sedikit di atas suhu 
ruangan. Minyak yang tidak teroksidasi sama dengan minyak alami. Dan 
pemerasan minyak hanya membutuhkan waktu yang singkat. Memeras secara 
instan.

Motor DC yang menggunakan sedikit daya dan berfungsi sangat baik. 
Tingkat efisiensi hingga 95%.

Berfungsi dengan mulus
Jika listrik yang terhubung dengan alat ini terputus ketika alat sedang bekerja, 
alat ini dapat bekerja dengan baik apabila kembali terhubung tanpa adanya 
permasalahan pada sistem.

Peringatan keselamatan

Hindarkan dari air                                                  Jauhkan dari api
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Nama masing-masing bagian

Jauhkan dari jangkauan 
anak-anak                                     

Dilarang memperbaiki sendiri

Dilarang memasukkan tangan 
ke dalam hopper                 Awas bagian yang panas

Dilarang menuangkan air 
ke dalam hopper                    

Dilarang menuang air 
pada penutup hopper

Dilarang mengganti kabel daya                                          
Jika ada kerusakan pada kabel 
daya, agar terhindar dari bahaya, 
penggantian kabel harus dilakukan 
oleh ahlinya dari bagian perawatan. 

Dilarang menyalahgunakan
Produk ini hanya untuk memeras 
bahan-bahan seperti wijen, biji bunga 
matahari, rapa, kacang, dsb.

Panel kontrol        
Tutup hopper   

Penutup atas

Pelindung         

Wadah penampung minyak        

Penutup samping

Pemeras minyak



06

MASTOSO MT-97 Mesin Pemeras Minyak

Nomor model MT-97

Tegangan 220V-240V

Frekuensi 50Hz

Daya 460W

Moda pemanas Pipa pemanas listrik

Moda pemeras Tekanan dengan ulir

Dimensi 335x175x240mm

Berat 5Kg

Saklar control ON-OFF

Kontrol suhu Dikendalikan oleh sensor suhu, dilindungi dengan sekring suhu

Kabel daya 60227IEC53(RVV)3*0.75mm2, 1M

Standar produk 60335-1   60335-2-9   60335-2-14     CE  EMC  ROHS

Spesifikasi produk

Cara Penggunaan

Buka tutup hopper

Masukkan bahan-bahan ke dalam hopper
Catatan: hanya gunakan bahan yang masih bagus, minyak yang diperas dari bahan 
yang kurang bagus dapat merugikan kesehatan. Bahan mentah harus bersih dari 
kotoran, kerikil, partikel logam karena dapat merusak alat. Hancurkan terlebih 
dahulu bahan yang ukurannya lebih besar daripada kacang. Laju ekstraksi minyak 
akan lebih tinggi jika bahan mentah dijemur atau ditumis (sekitar 80°) terlebih dahulu.

Tutuplah hopper dan jangan buka tutup hopper saat alat bekerja. Jika tutup 
dibuka, alat akan berhenti bekerja. Tekan tombol Start untuk melanjutkan.
Catatan: sisa bahan mentah di dalam hopper dapat dibersihkan dengan menggunakan 
sikat halus dengan hati-hati.

1

2

3
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Posisikan wadah minyak dan wadah residu 
seperti pada gambar

Wadah Minyak                         

Wadah Residu

Catatan:                     berarti “pra-pemanasan”                                 berarti “pemerasan”

berarti “tutup terbuka”                                     berarti “berhenti sementara”

Tekan tombol Mulai ( ), kemudian simbol minyak dan indikator proses pemerasan 
minyak akan berkedip. Produk sedang menjalankan fungsi pra-pemanasan.

Alat ini akan mencapai temperatur setelan sekitar satu menit dan akan mulai memeras 
minyak. Minyak akan langsung jatuh ke wadah.

Jika di dalam hopper tidak ada bahan untuk diproses, alat secara otomatis akan masuk 

ke dalam fungsi proteksi. Tekan tombol daya ( ) untuk melanjutkan.

Setelah berfungsi selama 45 menit tanpa henti, alat ini akan berhenti secara otomatis 
dan akan masuk ke dalam fungsi proteksi. Setelah 30 menit, anda dapat menekan 

tombol daya ( ) untuk melanjutkan. 
(Jika Anda ingin memulai kembali dengan cepat, Anda harus mematikan daya selama 

10 detik kemudian nyalakan kembali dengan menekan tombol daya ( ) untuk 
melanjutkan.)

Nyalakan dengan tegangan 220V, 
tekan tombol daya untuk menyala-
kan dan untuk mengakses tampilan 
Seleksi Fungsi.

Tekan tombol opsi untuk memilih bahan 
mentah. Lihat tabel 2 untuk pilihan 
bahan tertentu.
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Pembersihan dan perawatan

Lakukan pembersihan sekali dalam satu minggu 
untuk menghindari pembusukan residu / sisa.

Tarik pelindung dengan tangan.

Lepaskan ulir dengan alat 
yang disertakan sebagai aksesoris 
tambahan dalam kotak produk.

Tariklah keluar batang pemeras dengan alat khusus yang telah disertakan sebagai 
aksesoris tambahan tersebut. Bersihkan batang pemeras serta ulirnya dengan air 
hangat, kemudian bersihkan dengan handuk lembut yang kering.
Perhatian: jangan gunakan cairan pembersih yang sifatnya korosif.

Bersihkan ruang pemerasan dari sisa-sisa bahan yang ada pada ruang keluaran 
dengan sikat yang disertakan dalam kotak produk.

1

2

3

4

5
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Pemecahan masalah

Mengenai mesin pemeras minyak

1

2

3

Sekrup batang tersangkut

 A: Matikan daya ( ) dan nyalakan kembali
 B: Matikan kemudian cabut kabel daya. Lepaskan ulir dengan alat pembukanya.  

     Bersihkan hopper dan lubang pengumpan kemudian nyalakan.

Motor berhenti berputar dan berhenti memeras
 A: Program setelan, diperlukan waktu 30 detik untuk melakukan pra-pemanasan             

    sebelum dapat memulai proses.
 B: Periksalah apakah tutup hopper sudah tertutup dengan benar atau tidak.

Secara tiba-tiba berhenti bekerja
 A: Periksalah apakah alat tersebut telah bekerja selama 45 menit sehingga  

    sistem secara otomatis masuk dalam fungsi proteksi.
 B: Periksalah apakah tidak ada bahan mentah dalam hopper selama 1 menit  

    sehingga sistem secara otomatis masuk dalam fungsi proteksi.
 C: Tersangkut sebanyak 3 kali berturut-turut, batang sekrup tidak dapat berputar  

     sehingga sistem secara otomatis masuk dalam fungsi proteksi.

 Untuk ketiga permasalahan diatas, pertama-tama matikan daya terlebih dahulu,  
kemudian nyalakan kembali.

 Dapat digunakan untuk segala musim di semua negara.
 Sesuai untuk manula dan Anda yang menjalani gaya hidup sehat.
 Proses pemerasan yang cepat dengan teknologi pemanasan suhu rendah. Pemerasan 

secara instan sebelum dikonsumsi. Hanya membutuhkan waktu 6 – 12 menit untuk 
memeras bahan mentah 200g.

 Mudah digunakan dan dibersihkan.
 Rasio pemerasan minyak yang tinggi.
 Pemerasan instan, masukkan bahan-bahan seperlunya yang akan diperas untuk menjaga 

kesegaran minyak.
 Pilih sendiri bahan mentah sesuai selera dan kesehatan Anda dan peraslah secara instan. 

Pilihan yang sangat tepat untuk anak-anak, wanita hamil dan manula.
 Sisa ampas pemerasan dapat dimanfaatkan kembali menjadi: ampas wijen=permen, 

ampas kacang=teng teng, ampas walnut=permen dan bahan fermentasi kecap.
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Fungsi Bahan

Pemerasan 
minyak      

Kacang
kacang tanah, kenari, biji teh 
(tanpa cangkang)

Wijen
wijen hitam, wijen putih, biji kapas
(tanpa cangkang)

Rapeseed              Rapeseed

Biji Bunga 
Matahari

biji bunga matahari, biji jarak 
(tanpa cangkang)

Campuran
kacang tanah, kenari, wijen hitam, wijen putih, 
rapeseed, biji teh, biji bunga matahari  
(tanpa cangkang).

Material
 minyak

Kandungan 
minyak bahan 

mentah(%)

Laju 
ekstraksi 
minyak   

faktor-faktor yang 
Mempengaruhi

Kacang 40-45 36-42 Varietas bahan

Wijen 45-50 37-43 Kelembaban bahan

Rapeseed 30-35 23-30 Kecepatan pemerasan

Biji Bunga Matahari 45-50 40-46 Suhu pemerasan

Batasan dasar pemerasan minyak (sebagai acuan)

Tabel fungsi bahan mentah

Catatan: 
(1) Pastikan kacang tanah telah dijemur atau dikeringkan terlebih dahulu sebelum diproses.
(2) Semua biji tersebut diatas diproses tanpa cangkangnya.
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