
1. Model: A10 Basic

A10 Basic melie tvrdé, krehké, mäkké a vláknité materiály s objemom do 
50 ml. Mlyn začne mlieť len vtedy, keď je veko uzatvorené a môže sa 
otvoriť len v kľudovom stave. Funkcia rýchleho zastavenia zvyšuje 
bezpečnosť používateľa. 

Nová A 10 Basic ponúka: 

 Digitálny časovač

 Počítadlo: Zobrazenie času brúsenia

 Intervalová funkcia

 Jednosmerný motor pre dlhú životnosť a nízku hladinu hluku

 Integrované chladiace prípojky

 Ľahko vymeniteľný nôž pre rôzne aplikácie

 Zníženie brúsnej komory pre malé veľkosti vzoriek a rezačka z
nehrdzavejúcej ocele A 10.1 vrátane dodávky

 Bajonetový zámok na veko umožňuje jednoduché a bezpečné
uzamykanie

Technické špecifikácie 

Max. rýchlosť 25 000 rpm 

Rýchlostná odchýlka 500 ± rpm 

Obvodová rýchlosť max 73 m/s 

Max. použiteľný objem 50 ml 

Materiál: nože, mlecia komora nehrdzavejúca oceľ 

Mlecia komora sa môže chladiť vodou áno 

2. Model: Tube Mill 100 Control

Prvý patentovaný Tube Mill 100 Control na svete je dávkovací mlyn s 
jednorazovými mlecími komorami. Odstraňuje možnosť krížovej 
kontaminácie. Ovládacia jednotka obsahuje väčšie mlecie komory s 
maximálnym objemom 100 ml (MT 100). Mriežková komora a kryt sú 
vyrobené z priehľadného materiálu, takže je možné kedykoľvek 
pozorovať mlecie testy. Mlyn môže byť použitý na tvrdé (tvrdosť Mohs až 
5), suché a krehké materiály. Je obzvlášť vhodný na mletie semien, ako 
je kukurica a pšenica. 
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 Mlyn sa spustí iba vtedy, keď je kryt uzavretý, čím sa dá bezpečne
používať

 Jasný a viacjazyčný displej OLED (vrátane zobrazenia kódu chyby)

 Časovač, nastaviteľný od 5 s - 3 min

 Rozhranie USB (ovládanie a dokumentovanie všetkých parametrov)

 Variabilná rýchlosť (5 000 - 25 000 ot / min)

 Rôzne prevádzkové režimy

 Nastaviteľná bezpečnostná rýchlosť a čas

 Programovateľné a skladovateľné testovacie podmienky

 Reprodukovateľné výsledky testov

 Rozsah dodávky zahŕňa mlecie komory: 1 x MT 40; 1 x MT 100 a 1 x
MMT 40

Technické špecifikácie 

Max. rýchlosť 5 000 - 25 000 rpm 

Rýchlostná odchýlka 2 ± % 

Obvodová rýchlosť max 65 m/s 

Max. použiteľný objem 100 ml 

3. Model: Tube Mill 100 Control

Prvý patentovaný Tube Mill 100 Control na svete je dávkovací mlyn s 
jednorazovými mlecími komorami. Odstraňuje možnosť krížovej 
kontaminácie. Mriežková komora a kryt sú vyrobené z priehľadného 
materiálu, takže je možné kedykoľvek pozorovať brúsne testy. Mlyn 
môže byť použitý na tvrdé (tvrdosť Mohs až 5), suché a krehké 
materiály. Je obzvlášť vhodný na mletie semien, ako je kukurica a 
pšenica. Mlyn sa spusí iba vtedy, keď je kryt zavretý. Ak nie je mlecia 
komora riadne zasunutá alebo nie je správne zatvorená, pohonná 
jednotka zobrazí chybové hlásenie a pohon sa nespustí. Počas 
prevádzky nie je možné otvoriť mriežkovú komoru. Pohon a mlecie 
komory sú zabezpečené labyrintovým tesnením. Z komory neuniknú 
žiadne častice ani preniknú do jednotky. 
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 Viacjazyčný displej OLED

 Časovač nastaviteľný od 5 s do 3 min

 USB rozhranie pre ovládanie a dokumentáciu všetkých
parametrov

 Variabilná rýchlosť od 5000 do 25000 ot / min

 Rôzne prevádzkové režimy

 Programovateľné a skladovateľné testovacie podmienky

 Zobrazenie chybového kódu

 Reprodukovateľné výsledky testov

 Jednoduchá obsluha pomocou dotykovej klávesnice

 Prachotesné uzavreté puzdro

 Tichá prevádzka

Technické špecifikácie 

Max. rýchlosť 5 000 - 25 000 rpm 

Rýchlostná odchýlka 2 ± % 

Obvodová rýchlosť max 65 m/s 

Max. použiteľný objem 40 ml 

Materiál: nože, mlecia komora nehrdzavejúca oceľ 

4. Model: A 11 Basic analytický mlynček

Dávkovací mlyn pre 2 rôzne spôsoby mletia: 

Nárazové mletie tvrdých, krehkých alebo neelastických materiálov. Tento 
mlynček  môže byť použitý pre tvrdosť Mohsa až do 6. Taktiež umožňuje 
mletie mäkkých, vláknitých materiálov pomocou rezacieho noža (nie je 
súčasťou dodávky). Voliteľne je k dispozícii mlecia komora s objemom 
250 ml  

Technické špecifikácie 

Max. rýchlosť 28 000 rpm 

Obvodová rýchlosť max 53 m/s 

Max. použiteľný objem 80 ml 

Mlecia komora sa môže chladiť vodou nie 
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4. Model: MF 10.1 Cutting-grinding head 
MF 10.2 Cutting-grinding head 

MF 10.1: Na drvenie vláknitých látok ako je papier a vegetácia, ale aj pre 
plasty a materiály s nízkou hmotnosťou. Pred vyprázdňovaním 
prechádza materiál cez sito. Toto sito je zameniteľné a je k dispozícii v 
rôznych veľkostiach otvorov (nie je súčasťou dodávky). Podkladový 
materiál sa potom môže zhromaždiť použitím štandardnej nádoby NS 
29. Mlecia komora z nehrdzavejúcej ocele.

MF 10.2: Na drvenie krehkých alebo tvrdých materiálov ako sú minerály, 
stavebné materiály až do tvrdosti Mohsa 6. Pred vyprázdňovaním 
prechádza cez sito. Toto sito je zameniteľné a je k dispozícii v rôznych 
veľkostiach otvorov (nie je súčasťou dodávky). Podkladový materiál sa 
potom môže zhromaždiť použitím štandardnej nádoby NS 29. Mlecia 
komora z nehrdzavejúcej ocele. 

MF 10.1 MF 10.2 
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ROTOROVÉ MLYNY 

Séria rotorových mlynov zahŕňa Ultraodstredivé mlyny, Rotorové mlyny 
a Kladivové mlyny. V závislosti na konkrétnom prístroji sú vhodné pre 
predbežné a jemné mletie mäkkých, vláknitých a tiež tvrdých materiálov. 

1. Model: Ultraodstredivý mlyn ZM 200

Ultraodstredivý mlyn ZM 200 je vysokorýchlostný rotorový mlyn s 

bezkonkurenčným výkonom. Používa sa na rýchle mletie mäkkých až 

stredne tvrdých a vláknitých materiálov. Vzhľadom k účinnej technike 

zmenšovania veľkosti, ZM 200 zaisťuje jemnú prípravu analytických 
vzoriek vo veľmi krátkom čase. Komplexná rada príslušenstva, vrátane 
veľkého množstva kruhových sít a rotorov, rovnako ako zberných 

systémov, činí ultraodstredivý mlyn všestranným nástrojom, ktorý možno 

ľahko prispôsobiť pre rôzne aplikácie. 

ZM 200 stal štandardom pre potraviny a krmivá, pre chemický priemysel, 

rovnako ako pre testovanie v poľnohospodárstve. 

Oblasť použitia 

geológia, metalurgia, životné prostredie, recyklácia, biológia, chémia, 
plasty, medicína, farmaceutika, potrava, stavebné materiály, strojárstvo, 
elektronika, poľnohospodárstvo 

Technické špecifikácie 

Aplikácia jemné mletie 

Vstupný materiál mäkký, stredne tvrdý, krehký, vláknité 

Vstupná veľkosť 

materiálu 

< 10 mm 

Konečná jemnosť < 40 µm 

Obvodová rýchlosť 

rotora 

31 - 93 m/s 

Priemer rotora 99 mm 

Materiál mlecích 

nástrojov 
nerezová oceľ, titán, oceľ 1.4404, nerezová oceľ s opotrebovaniu odolným povlakom 

Veľkosť dávky / vstupné 

množstvo 

300 ml so štandardnou kazetou / / 20 ml s mini-kazetou / / 1000 ml s papierovým 

filtrovacím sáčkom 

4500 ml / 2500 ml / 450 ml / 230 ml s cyklónom 

Rozmery sít lichobežníkové otvory 0.08 / 0.12 / 0.20 / 0.25 / 0.50 / 0.75 / 1.00 / 1.50 / 2.00 mm / / 

kruhové otvory 3.00 / 4.00 / 5.00 / 6.00 / 10.00 mm 

Objem zbernej nádoby 900 ml so štandardnou kazetou 

50 ml s mini-kazetou 

3000 ml s papierovým filtrovacím sáčkom 

5000 ml / 3000 ml / 500 ml / 250 ml s cyklónom 

Pohon 3-fázový asynchrónny motor s frekvenčným meničom
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2. Model: Cyklónový mlyn TWISTER

Odstredivý mlyn TWISTER bol špeciálne navrhnutý pre spracovanie 
potravín a krmív pre následné NIR analýzy. Optimálne navrhnutý rotor a 
mlecia komora generujú prúd vzduchu, vďaka ktorému je vzorka cez 
integrovaný cyklón prepravená do sklenenej nádoby. Tento proces 
ochladzuje vzorku, ktorá si tak zachová svoju vlhkosť. Dodávané sitá 
zabezpečia optimálne rozdelenie veľkosti častíc tak, že nie je potrebné 
kalibrovať NIR spektrometer. Otáčky rotora je možné nastaviť v 3 
krokoch, čo umožní perfektné prispôsobenie na požiadavky vzorky. 
Čistenie mlynu je rýchle a jednoduché vďaka účinku prúdu vzduchu, 
ktorý úplne vyprázdni mleciu komoru. 

Výhody produktu 

 ideálny pre mletie krmív, obilia a iných podobných výrobkov
(sója, tabak, kukurica, obilie, ryža, kŕmne granule, cestoviny,
farmaceutické produkty, seno)

 3 riadené rýchlosti cyklónový separátor s 250 ml zbernou fľašou
pre rýchlu extrakciu vzorky

 žiadna kontaminácia vďaka jednoduchému čisteniu

 komfortný ovládací panel

 robustný priemyselný 900 W motor s dlhou životnosťou

Oblasť použitia: potraviny, krmivo, medicína, farmaceutika, 
poľnohospodárstvo 

Technické špecifikácie 

Aplikácia mletie pred NIR analýzou 

Vstupný materiál mäkký, vláknité 

Vstupná veľkosť materiálu < 10 mm 

Konečná jemnosť < 250 µm 

Obvodová rýchlosť rotora 52/62/93  m/s 

Priemer rotora 98,5 mm 

Rozmery sít 1 mm/2 mm 

Veľkosť dávky / vstupné množstvo < 250 ml 

Pohon série - charakteristika motora 
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3. Model: Rotorový mlyn SR 300

Rotorový mlyn SR 300 je vhodný pre hrubé a jemné mletie, či už v 
dávkach alebo kontinuálne. Môže spracovať suché, mäkké, stredne 
tvrdé, organické a anorganické látky. Jeho vysoká rýchlosť umožňuje 
výrazne vyššiu priepustnosť a jemnosť. SR 300 je určený na všestranné 
použitie: od prípravy vzoriek v laboratóriách až po prípravu dávok vzoriek 
v poloprevádzkových alebo výrobných zariadeniach. Mlecia komora, 
násypka a prívod materiálu sú kompletne vyrobené z vysoko kvalitnej 
nerezovej ocele. 

Výhody produktu 

 vhodný pre dávkovú prevádzku väčšieho množstva

 vysoká konečná jemnosť

 nastaviteľná rýchlosť pre rôzne aplikácie

 jednoduché čistenie vďaka vymeniteľným násuvným mlecím
vložkám, rotora a kazete

 mlecia komora, násypka a prívod a odvod materiálu z nerezovej
ocele voliteľné mlecie vložky 180° na mletie silne krehkých
materiálov dodatočným nárazom

 voliteľná vzdialenosť rotora na zníženie trecieho tepla

 odnímateľná násypka pre jednoduché čistenie

 elektrická motorová brzda

 definovaná konečná jemnosť vďaka spodným sitám s veľkosťou
clony od 0,08 - 10 mm

 centrálne zamykacie zariadenie

 široký sortiment príslušenstva vrátane rôznych zberných a
vstupných systémov, rotorov a sít

Oblasť použitia 

geológia, metalurgia, životné prostredie, recyklácia, chémia, plasty, 
medicína, farmaceutika, potrava, stavebné materiály, poľnohospodárstvo 

Technické špecifikácie 

Aplikácia redukcia veľkosti, deaglomerácia 

Vstupný materiál mäkký, stredne tvrdý 

Vstupná veľkosť 

materiálu 

< 25 mm 

Konečná jemnosť < 50 µm 

Obvodová rýchlosť 

rotora 

22 - 72 m/s 

Materiál mlecích 

nástrojov 
nerezová oceľ, titán, oceľ 1.4404, nerezová oceľ s opotrebovaniu odolným povlakom 

Rozmery sít trapézové otvory 0.08 / 0.12 / 0.20 / 0.25 / 0.35 / 0.50 / 0.75 / 1.00 / 1.25 / 1.50 / 2.00 mm / / 

kruhové otvory 3.00 / 4.00 / 10.00 mm 

Objem zbernej 

nádoby 

5 l, voliteľný: 30 l 

Pohon 3-fázový motor
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4. Model: Kladivový mlyn SK 300

Kladivový mlyn SK 300 je vhodný pre hrubé a jemné mletie, buď v 
dávkach alebo kontinuálne. Môže spracovávať stredne tvrdé a krehké 
materiály a je ľahko ovládateľný. S nastaviteľnou rýchlosťou 2000 až 
4000 otáčok za minútu je mlyn SK 300 určený pre všestranné použitie: 
od prípravy vzoriek v laboratóriách až po prípravu dávok v 
poloprevádzkových alebo výrobných zariadeniach. 

Výhody produktu 

 vhodný pre dávkovú prevádzku väčšieho množstva

 nastaviteľná rýchlosť pre rôzné aplikácie

 definovaná konečná jemnosť vďaka spodným sitám s veľkosťou
clony od 0.12 - 10 mm

 ľahké čistenie vďaka vymeniteľným násuvným mlecím vložkám,
rotora a situ

 široký sortiment príslušenstva vrátane rôznych zberných a
vstupných systémov, rotorov a sít

 elektrická motorová brzda

 centrálne zamykacie zariadenie

 Voliteľne k dispozícii cyklón

Oblasť použitia 

geológia, metalurgia, životné prostredie, recyklácia, chémia, plasty, 
sklo/keramika, stavebné materiály, poľnohospodárstvo 

Technické špecifikácie 

Aplikácia redukcia veľkosti 

Vstupný materiál stredne tvrdý, krehký 

Vstupná veľkosť 

materiálu 

< 25 mm 

Konečná jemnosť < 100 µm 

Obvodová rýchlosť 

rotora 

15.5 - 31 m/s 

Materiál mlecích 

nástrojov 

tvrdená oceľ, nerezová oceľ, liatina, oceľ 1.1740 (pre mletie bez kontaminácie ťažkými 

kovmi) 

Materiál mlecích 

nástrojov 
nerezová oceľ, titán, oceľ 1.4404, nerezová oceľ s opotrebovaniu odolným povlakom 

Rozmery sít trapézové otvory 0.12 / 0.20 / 0.25 / 0.35 / 0.50 / 0.75 / 1.00 / 1.50 / 2.00 mm / / kruhové otvory 

3.00 / 4.00 / 5.00 / 6.00 / 8.00 / 10.00 mm 

Objem zbernej 

nádoby 

5 l, voliteľný: 30 l 

Pohon 3-fázový motor s frekvenčným meničom
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STRIŽNÉ MLYNY 

1. Model: Strižný mlyn SM 100

Strižné mlyny sú vhodné pre mletie mäkkých, stredne tvrdých, 
elastických, vláknitých a heterogénnych zmesí produktov. Jeho silný 1,5 
kW pohon a rýchlosť rotora 1500 otáčok ho robia predovšetkým 
vhodným pre rutinné aplikácie. Čistenie sa vykonáva obzvlášť ľahko. V 
kombinácii so širokým výberom spodných sít, násypiek a zberných 
nádob možno mlyn upraviť presne na požiadavky danej aplikácie. SM 
100 môže byť umiestnený na stole, prípadne je k dispozícii pohodlný 
podstavec na kolieskach. 

Výhody produktu 

 na rutinné použitie

 optimálne strižné účinky

 rýchle a jednoduché čistenie vďaka hladkému povrchu a
nasadzovaciemu rotoru

 definovaná konečná jemnosť vďaka spodným sitám s veľkosťou
clony od 0.25 - 20 mm

 široký sortiment príslušenstva vrátane rôznych násypiek,
zberných systémov, rotorov a sít

 najvyšší stupeň bezpečnostných noriem

Oblasť použitia 

životné prostredie, recyklácia, biológia, chémia, plasty, farmaceutika, 
potrava, strojárstvo, elektronika, poľnohospodárstvo 

Technické špecifikácie 

Aplikácia zmenšovanie veľkosti rezom 

Vstupný materiál mäkký, stredne tvrdý, krehký, vláknitý 

Vstupná veľkosť 

materiálu 

< 60 x 80 mm 

Konečná jemnosť 0,25 – 20 mm 

Obvodová rýchlosť 

rotora 

9.4 – 11.4 m/s 

Priemer rotora 129,5 mm 

Materiál mlecích 

nástrojov 

nerezová oceľ, oceľ pre mletie bez kontaminácie ťažkými kovmi, karbid volfrámu 

Rozmery sít lichobežníkové otvory 0.25 / 0.50 / 0.75 / 1.00 / 1.50 mm / / štvorcové otvory 2.00 / 4.00 / 6.00 

/ 8.00 / 10.00 / 20.00 mm 

Objem zbernej nádoby zberná nádoba 5 l / voliteľná: 30 l zberná jednotka 0.25 / 0.5 l 

Pohon 3-fázový motor

Normy CE 
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2. Model: Strižný mlyn SM 200

Nový strižný mlyn SM 200 je výkonný a ľahko ovládateľný prístroj, 
vhodný pre účinné primárne a jemné mletie. Čistenie sa vykonáva 
obzvlášť ľahko. Ide o univerzálny štandardný model, ktorý vďaka svojmu 
2,2 kW pohonu a rýchlosti rotora 1500 otáčok zahŕňa širokú škálu 
aplikácií. Pri prevádzke s voliteľnou cyklónovo-sacou kombináciou je SM 
200 tiež vhodný pre mletie ľahkých materiálov alebo menších objemov. V 
kombinácii so širokým výberom spodných sít, násypiek a zberných 
nádob možno mlyn upraviť presne na požiadavky danej aplikácie. 

Výhody produktu 

 výkonné zmenšovanie veľkosti 2,2 kW pohonom

 optimálne strihové efekty zabezpečené dvojakou účinnosťou
strižných líšt rýchle a jednoduché čistenie vďaka zaklápacej
násypke, hladkým povrchom a nasadzovaciemu rotoru

 definovaná konečná jemnosť vďaka spodným sitám s veľkosťou
clony od 0.25 - 20 mm

 široký sortiment príslušenstva vrátane rôznych násypiek,
zberných systémov, rotorov a sít

 najvyšší stupeň bezpečnostných noriem vplyvom motorovej
brzdy, centrálneho zamykacieho zariadenia, elektronickej
bezpečnostnej kontrole a bezpečnostného rámu

 18 strižných momentov za jednu otáčku s paralelným rotorom

Oblasť použitia 

životné prostredie, recyklácia, biológia, chémia, plasty, farmaceutika, 
potrava, strojárstvo, elektronika, poľnohospodárstvo 

Technické špecifikácie 

Aplikácia zmenšovanie veľkosti rezom 

Vstupný materiál mäkký, stredne tvrdý, húževnatý, elastický, vláknité 

Vstupná veľkosť 

materiálu 

< 60 x 80 mm 

Konečná jemnosť 0,25 – 20 mm 

Obvodová rýchlosť 

rotora 

9.4 – 11.4 m/s 

Priemer rotora 129,5 mm 

Materiál mlecích 

nástrojov 

nerezová oceľ, oceľ pre mletie bez kontaminácie ťažkými kovmi, karbid volfrámu 

Rozmery sít lichobežníkové otvory 0.25 / 0.50 / 0.75 / 1.00 / 1.50 mm / / štvorcové otvory 2.00 / 4.00 / 6.00 

/ 8.00 / 10.00 / 20.00 mm 

Objem zbernej nádoby zberná nádoba 5 l / voliteľná: 30 l zberná jednotka 0.25 / 0.5 l 

Pohon 3-fázový motor

Normy CE 
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NOŽOVÉ MLYNY 
1. Model: Nožový mlyn GRINDOMIX GM 200

Nový nožový mlyn Grindomix GM 200 je ideálnym nástrojom pre mletie a 
homogenizáciu potravín a krmív. Umožňuje rýchle a reprodukovateľné 
spracovanie vzoriek do objemov až 0,7 litra. Dve ostré čepele, robustný 
a silný motor ho robia ideálnym pre homogenizáciu látok s vysokým 
obsahom vody, oleja alebo tuku, rovnako ako pre mletie suchých, 
mäkkých a stredne tvrdých produktov. Široký výber viečok a nádob 
umožňuje prispôsobenie mlyna požiadavkám jednotlivých aplikácií. 
Grindomix GM 200 spĺňa a prekračuje všetky špeciálne laboratórne a 
analytické požiadavky a je profesionálnou alternatívou štandardných 
domácich mixérov. 

Výhody produktu 

 účinné zníženie veľkosti až 700 ml množstva krmiva vďaka
silnému 900 W motoru

 predmletie a jemné mletie v jednom mlyne: rezná činnosť v
bežnom móde, mletie nárazom v spätnom móde, predmletie v
intervalovom móde

 všetky časti, ktoré prichádzajú do styku so vzorkou materiálu,
sú autoklávovateľné

 variabilná rýchlosť od 2.000 do 10.000 min-1 s prírastkom 500
min-1 zabezpečuje perfektné prispôsobenie potrebám
individuálnych aplikácií

 voliteľné gravitačné veko pre automatické zníženie objemu
mlecej komory

 možnosť uložiť 3 SOP

 k dispozícii mlecia nádoba z plastu, nerezovej ocele a skla

Oblasť použitia 

biológia, medicína, farmácia, potrava, poľnohospodárstvo 

Technické špecifikácie 

Aplikácia zmenšovanie veľkosti, homogenizácia a miešanie 

Vstupný materiál mäkký, stredne tvrdý, elastický, obsahujúce vodu/oleje/tuk, suchý, vláknité 

Vstupná veľkosť materiálu 40 mm 

Konečná jemnosť < 300 µm 

Veľkosť dávky/vstupné 

množstvo 

so štandardným vekom 700 ml//s redukčným vekom 300 ml// s gravitačným vekom 

300-600 ml

Objem mlecej komory so štandardným vekom 1000 ml / / s redukčným vekom 500 ml / / s gravitačným 

vekom 400 - 800 ml 

Materiál mlecích nástrojov čepele: nerezová oceľ / titan / / fixácia čepele: PVDF / / obal: autoklávovateľný plast / 

plast PP / nerezová oceľ / sklo 

Pohon série – charakteristika motora 

Normy CE 
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1. Model: Nožový mlyn GRINDOMIX GM 300

Nový Nožový mlyn GRINDOMIX GM 300 je ideálne zariadenie pre mletie 

a homogenizáciu potravinárskych produktov. Umožňuje rýchle a 

reprodukovateľné spracovanie vzoriek do objemov až 4,5 litra. 
Osadený štyrmi ostrými, robustnými britvami a výkonným motorom, 

ktorý v špičkách dosiahne výkon až 3 kW, sa stáva ideálnym pre 

homogenizáciu substancií s vysokým obsahom vody, oleja alebo tuku, 

ale zároveň pre mletie suchých, mäkkých a stredne tvrdých 

produktov. GRINDOMIX GM 300 spĺňa a prevyšuje všetky špeciálne 

laboratórne a analytické požiadavky a je profesionálnym zariadením 
lepším než akýkoľvek iný komerčný domáci mixér. 

Výhody produktu 

 účinné zmenšovanie veľkosti vstupného množstva do objemu
až 4500 ml vďaka silnému 1.1 kW motoru (príkon v špičkách >
3 kW)

 predmletie a jemné mletie v jednom mlyne: rezná činnosť v
bežnom móde, mletie nárazom v spätnom móde, predmletie v
intervalovom móde

 všetky časti, ktoré prichádzajú do styku so vzorkou materiálu,
sú autoklávovateľné

 variabilná rýchlosť od 500 do 4000 min-1 s prírastkom 100 min-
1 zabezpečuje perfektné prispôsobenie požiadavkám
jednotlivých aplikácií

 voliteľné gravitačné veko pre automatické zníženie objemu
mlecej komory

 možnosť uložiť 10 SOP

 k dispozícii mlecia nádoba z plastu a nerezovej ocele

Oblasť použitia 

biológia, medicína, farmácia, potrava, poľnohospodárstvo 

Technické špecifikácie 

Aplikácia zmenšovanie veľkosti, homogenizácia a miešanie 

Vstupný materiál mäkký, stredne tvrdý, elastický, obsahujúce vodu/oleje/tuk, suchý, vláknité 

Vstupná veľkosť 

materiálu 

~ 130 mm 

Konečná jemnosť < 300 µm 

Veľkosť dávky/vstupné 

množstvo 

so štandardným vekom 4500 ml// s gravitačným vekom 4000 ml 

Objem mlecej komory 5000 ml, redukcia s gravitačným vekom 

Suché mletie/mokré 

mletie 

áno 

Materiál mlecích 

nástrojov 

mlecia nádoba: autoklávovateľné plastové PC, nerezová oceľ 1.4435 čepeľ: nerezová 

oceľ 1.4034 držiak na nože: PVDF tesnenie: EPDM, FKM 

Pohon 3-fázový asynchrónny motor s frekvenčným meničom

Normy CE 
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TĹČIKOVÉ MLYNY 

1. Model: Tĺčikový mlyn RM 200

Tĺčikový mlyn RM 200 dokáže miešať a zhomogenizovať prášky, 
suspenzie a pasty dokonca i s vysokou viskozitou. RM 200 je vhodný pre 
riadnu a reprodukovateľnú prípravu vzoriek na analytickú jemnosť. 
Vďaka svojmu vysoko výkonnému pohonu s elektronickou reguláciou 
nahrádza ťažkopádne ručné mažiare. Mlecia sada sa môže chladiť a 
zahrievať a veľmi ľahko sa čistí. K dispozícii sú mlecie sady z rôznych 
materiálov, ktoré sa dajú jednoducho vymeniť a tak optimálne 
prispôsobiť pre rôzne úlohy mletia. 

Výhody produktu 

 suché, mokré a kryogénne mletie

 reprodukovateľné výsledky vďaka možnosti nastaviť tĺčik a tlak
stierky

 uzavretá, prachotesná mlecia komora s oknami

 jednoduchá výmena mažiara a tĺčika bez použitia náradia

 displej výkonnosti pre kontrolu zaťaženia

 nastaviteľný tĺčik a tlak stierky

 široká škála materiálov pre mletie bez kontaminácie

 stierka z 3 materiálov (PU, bukové drevo, PTFE)

 rýchlosť tĺčku 100 ot/min

Oblasť použitia 

geológia, metalurgia, biológia, chémia, plasty, medicína, farmácia, 
potrava, sklo/keramika, stavebné materiály, poľnohospodárstvo 

Technické špecifikácie 

Aplikácia mletie, miešanie, drvenie, suché a mokré 

Vstupný materiál mäkký, tvrdý, krehký, pasty 

Vstupná veľkosť materiálu < 8 mm 

Konečná jemnosť < 10 µm 

Veľkosť dávky/vstupné 

množstvo 

10 – 190 ml 

Objem mlecej komory 700 ml 

Materiál mlecích nástrojov tvrdená oceľ, nerezová oceľ, karbid volfrámu, achát, sinterovaný oxid hlinitý, oxid 

zirkónia, tvrdený porcelán 

Pohon 1-fázový motor s prídavným kondenzátorom

Normy CE 
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DISKOVÉ MLYNY 

1. Model: Vibračný diskový mlyn RS 200

Vibračný diskový mlyn RS 200 je obzvlášť vhodný pre extrémne rýchle 
mletie, mletie bez straty hmotnosti vzorky a reprodukovateľné mletie 
stredne tvrdých, krehkých a vláknitých materiálov. Vďaka novému 
"stabilizovanému lietadlovému pohonu" beží prístroj plynulo a hladko, 
dokonca i s ťažkými mlecími súpravami, pri najvyššej rýchlosti. Vďaka 
svojej robustnej konštrukcii sa RS 200 ukázal byť ideálny pre použitie v 
sektore stavebných materiálov (cement), geológii, mineralógii, metalurgii 
a elektrárňach. Vzhľadom k vysokej konečnej jemnosti a rýchlosti je RS 
200 ideálny mlyn pre prípravu vzoriek pre spektrálnu analýzu. 

Výhody produktu 

 reprodukovateľné výsledky vďaka "Stabilizované riadiaci
plošine" (zabraňuje omieľanie mlecie sady)

 variabilná rýchlosť 700 - 1,500 min-1

 extrémne krátky čas mletia

 rozpoznanie achátu a volfrám karbidu pre automatické zníženie
rýchlosti

 možnosť uložiť 10 SOP

 žiadne straty vzorky vďaka optimálnemu krúžku v tvare "o"

 široká škála materiálov pre mletie bez kontaminácie

 odhlučnená mlecia komora

 nové rýchloupínacie zariadenia

 mlecie sady pre pohodlné a bezpečné upnutie

 bezpečnostná západka

 jednoduché 1-tlačidlové ovládanie s farebným grafickým
displejom

 nový úchyt pre mleciu sadu

 nový ergonomický dizajn, ktorý umožňuje vkladať ťažké mlecie
sady do prístroja bližšie k telu a po koľajnici posúvať na určené
miesto, čo uľahčuje prácu v laboratóriu

Oblasť použitia 

stavebné materiály, životné prostredie, recyklácia, geológia, metalurgia, 
sklo, keramika 
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Technické špecifikácie 

Aplikácia redukcia veľkosti, miešanie, rozdrvenie 

Vstupný materiál stredne tvrdý, tvrdý, krehký, vláknitý 

Vstupná veľkosť materiálu < 15 mm 

Konečná jemnosť < 20 µm 

Veľkosť dávky/vstupné 

množstvo 

15 – 250 ml závisí na veľkosti mlecej sady 

Objem mlecej komory 50/100/250 ml 

Materiál mlecích nástrojov tvrdená oceľ, karbid volfrámu, achát, oxid zirkónia, oceľ 1.1740 (pre mletie bez 

kontaminácie ťažkými kovmi) 

Pohon 3-fázový asynchrónny motor s frekvenčným meničom

Normy CE 

2. Model: Diskový mlyn DM 400

DM 400 je nový model komfortný pre jemné mletie stredne tvrdých, 
tvrdých a krehkých materiálov do veľkosti 0,05 mm. Tento model ponúka 
lepšie bezpečnostné prvky a to automatické uzamknutie zbernej nádoby 
a mlecej komory, ako aj zvlášť pohodlnú obsluhu vďaka motorickému 
nastaveniu mlecej štrbiny s digitálnym displejom pre štrbinu. Jasne 
štruktúrovaný displej ukazuje všetky mlecie parametre. Vďaka svojej 
robustnej konštrukcii môže byť diskový mlyn DM 400 používaný v 
drsných podmienkach v laboratóriách a poloprevádzkových 
zariadeniach, rovnako tak ako on-line pre kontrolu kvality surovín. 
Výkonný DM 400 vyžaduje len pár minút pre dosiahnutie požadovanej 
mlecej veľkosti. 

Výhody produktu 

 vynikajúci drviaci výkon

 pohodlné nastavenie mlecej štrbiny po 0,05 mm krokoch - s
digitálnym displejom pre štrbinu

 TFT displej s robustnou membránovou klávesnicou

 veľká, odnímateľná plastová násypka s hladkým vnútorným
povrchom pre jednoduché čistenie a optimálny vstup materiálu

 kompenzácia opotrebenia mlecích kotúčov vďaka nastaveniu
nulového bodu

 Hladké vnútorné povrchy mlecej komory umožňujú jednoduché
čistenie bez zbytkov

 dodatočné labyrintové tesnenie nepriedušne utesňuje mleciu
komoru

 jednoduchá výmena mlecích kotúčov

 voliteľné prevedenie s polymérnou vnútornou povrchovou
úpravou
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Oblasť použitia 

geológia, metalurgia, chémia, plasty, sklo, keramika, stavebné materiály, 
strojárstvo, elektronika 

Technické špecifikácie 

Aplikácia predbežné a jemné mletie 

Vstupný materiál stredne tvrdý, tvrdý, krehký 

Vstupná veľkosť materiálu < 20 mm 

Konečná jemnosť < 50 µm 

Objem zbernej komory 2,5 l 

Materiál mlecích nástrojov oxid zirkónia, tvrdená oceľ, karbid volfrámu, mangánová oceľ 

Pohon 3-fázový  motor s prevodom

Normy CE 

GUĽOVÉ MLYNY 

1. Model: Vysoko výkonný guľový mlyn Emax

Emax je úplne nový typ guľového mlynu pre vysoko výkonné mletie. 
Unikátna kombinácia vysokého trenia a nárazu umožňuje výrobu veľmi 
jemných častíc vo veľmi krátkom čase. Vysoká hodnota príkonu je 
zapríčinená nebývalo vysokými otáčkami mlynu 2000 min-1 a 
optimalizovanou konštrukciou mlecej nádoby. Vďaka revolučnému 
chladiacemu systému vodou je príkon využitý s najväčšou efektivitou bez 
zbytočného prehrievania vzorky. Vďaka špeciálnemu tvaru mlecej 
nádoby sa vzorka dobre premieša, čo vedie k veľmi jednotnej škále 
výsledkov veľkosti častíc. Emax umožňuje kontinuálne mlecie operácie 
bez prerušenia z dôvodu chladenia. To dramaticky znižuje celkovú dobu 
nutnú pre mletie. Vysoká vstupná energia v kombinácii s unikátnym 
chladiacim systémom poskytuje ideálne podmienky pre mechanické 
legovanie alebo mletie až do veľkosti nanometrov. Bohatá škála 
bezpečnostných prvkov, akými sú: integrované bezpečnostné uzavretie 
mlecej nádoby, regulácia teploty s automatickým štart/stop systémom a 
integrované ovládacie prvky, zaisťujú stolovému mlynu Emax veľmi 
príjemné užívateľské prostredie. 
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Výhody produktu 

 rýchlejšie a jemnejšie mletie, než dokážu akékoľvek iné guľové mlyny

 rýchlosť 2000 min-1 umožňuje mimoriadne rýchle rozdrvenie vzorky

 vodné chladenie umožňuje nepretržitú prevádzku bez prerušenia z dôvodu
chladenia

 mletie s reguláciou teploty

 jednotná škála výsledkov veľkosti častíc vďaka špeciálnemu tvaru mlecej nádoby,
ktorý zlepšuje premiešanie vzorky

 patentovaný koncept pohonu

 jednoduché ovládanie cez dotykový displej, 10 uložiteľných SOP

 prevádzka s 2 mlecími nádobami

 jednoduchá inštalácia mlecích nádob

 mlecie nádoby s integrovaným bezpečnostným uzáverom

 výber materiálov mlecej nádoby umožňuje mletie bez kontaminácie

Oblasť použitia 

poľnohospodárstvo, biológia, chémia, stavebné materiály, strojárstvo, 
elektronika, životné prostredie, recyklácia, geológia, metalurgia, sklo, 
keramika, medicína, farmaceutika 

Technické špecifikácie 

Aplikácia nano mletie, redukcia veľkosti, homogenizácia, mechanické legovanie, koloidné 

mletie, vysoko výkonné drvenie 

Vstupný materiál stredne tvrdý, tvrdý, krehký, vláknité - suché alebo vlhké 

Vstupná veľkosť materiálu < 5 mm 

Konečná jemnosť < 80 nm 

Veľkosť dávky/vstupné 

množstvo 

max. 2 x 45 ml 

Chladenie riadené integrované vodné chladenie / voľba: externý chladič 

Počet mlecích staníc 2 

Veľkosti mlecích nádob 50 ml/125 ml 

Materiál mlecích nástrojov nerezová oceľ, karbid volfrámu, oxid zirkónia 

Pohon 3-fázový asynchrónny motor s frekvenčným meničom

Normy CE 
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2. Model: Oscilačný mlyn MM 400

Oscilačný mlyn MM 400 je kompaktný všestranný stolný prístroj, ktorý 
bol vyvinutý špeciálne pre suché, mokré a kryogénne mletie malých 
objemov vzorky. Je schopný miešať a homogenizovať prášky a 
suspenzie v priebehu niekoľko málo sekúnd. Výborne sa tiež hodí pre 
narušovanie biologických buniek, rovnako ako pre DNA/RNA extrakciu. 
So svojím vysokým výkonom a veľkou flexibilitou predstavuje MM 400 
unikátny produkt na trhu. 

Výhody produktu 

 reprodukovateľné, efektívne mletie, miešanie a homogenizácia v priebehu
niekoľkých sekúnd

 výkonné mletie nárazom a trením až do 30 Hz až pre 20 vzoriek za chod

 3 rôzne mletia režimy (suché, mokré alebo kryogénne)

 skrutkovacie mlecie nádoby zaisťujú nepriepustné mletie

 možnosť Uložiť 9 SOP

 veľký výber príslušenstva vrátane nádob a guľôčok z rôznych materiálov,
rôznych veľkostí, rad adaptérov na použitie ampuliek a skúmaviek, kryo
sada

 efektívne narušenie buniek max. 240 ml bunkovej suspenzie pre DNA / RNA
extrakcie bielkovín

 izolácia baktérií z tkaniva v 8 x 30 ml fľašiach alebo 20 x 5 ml injekčných
liekoviek na presnú diagnostiku infekcií

Oblasť použitia 

poľnohospodárstvo, biológia, chémia,  plasty, stavebné materiály, 
strojárstvo, elektronika, životné prostredie , recyklácia, jedlo, geológia, 
metalurgia, sklo, keramika, medicína, farmaceutika 

Technické špecifikácie 

Aplikácia redukcia veľkosti, miešanie, homogenizácia, rozklad buniek, 

kryogénne mletie 

Vstupný materiál tvrdý, stredne tvrdý, mäkký, krehký, elastický, vláknité 

Vstupná veľkosť materiálu ≤ 8 mm 

Konečná jemnosť ~ 5 µm 

Veľkosť dávky/vstupné množstvo max. 2 x 20 ml 

Chladenie riadené integrované vodné chladenie / voľba: externý chladič 

Počet mlecích staníc 2 

Veľkosti mlecích nádob 1.5 ml / 5 ml / 10 ml / 25 ml / 35 ml / 50ml 

Suché mletie/mletie za mokra/kryogénne mletie áno 

Spracovanie bunkové materiálu pomocou 

mikroskúmaviek 

áno, až do 20 x 2.0 ml 

Materiál mlecích nástrojov tvrdená oceľ, nerezová oceľ, karbid volfrámu, achát, oxid 

zirkónia, PTFE 

Druhy mlecích nádob nádoby so skrutkovacím vekom 

Normy CE 
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3. Model: Kryogénny mlyn CryoMill

CryoMill je vyvinutý pre kryogénne mletie. Mlecia nádoba je kontinuálne 
chladená tekutým dusíkom z integrovaného chladiaceho systému, a to 
ako pred samotným mletím tak i v jeho priebehu. Týmto sa vzorka stáva 
krehkou a nestále zložky zostávajú zachované. Tekutý dusík cirkuluje v 
systéme a je neustále dodávaný samoplniacim systémom v presnom 
množstve potrebnom k udržaniu teploty na -196°C. Výkonné mletie 
pomocou nárazov guličiek má za výsledok vynikajúcu mleciu účinnosť. 
Samoplniaci systém zabraňuje priamemu kontaktu s LN2 a umožňuje 
veľmi bezpečnú prevádzku. Jeho všestrannosť (kryogénne, mokré a 
suché mletie pri izbovej teplote) robí CryoMill ideálnym mlecím nástrojom 
pre množstvá do 20 ml. 

Výhody produktu 

 výkonné kryogénne mletie nárazom a trením, až 30 Hz

 3 rôzne mlecie režimy (kryogénne, suché alebo vlhké pri izbovej
teplote)

 uzatvorený systém LN2 (autofill) pre väčšiu bezpečnosť,
zabraňuje kontaktu užívateľa s LN2

 skrutkovacie mlecie nádobky pre pohodlnú a nepriepustnú
prevádzku

 široká škála príslušenstva, vrátane rôznych systémov prívodu
LN2, veľkostí nádob a guličiek, stojanov, materiálov

 nízka spotreba LN2

 jasne štruktúrované užívateľské rozhranie, pamäť pre 9 SOP

 programovateľné chladiace a mlecie cykly (od 10 s do 99 min)

 K dispozícii keramická mlecie nádoba

Oblasť použitia 

poľnohospodárstvo, biológia, chémia , plasty, stavebné materiály, 
strojárstvo, elektronika, životné prostredie, recyklácia, jedlo, geológia, 
metalurgia, sklo, keramika, medicína, farmaceutika 

Technické špecifikácie 

Aplikácia redukcia veľkosti, miešanie, homogenizácia, rozklad buniek 

Vstupný materiál tvrdý, stredne tvrdý, mäkký, krehký, elastický, vláknité 

Vstupná veľkosť materiálu ≤ 8 mm 

Konečná jemnosť ~ 5 µm 

Veľkosť dávky/vstupné množstvo max. 20 ml 

Chladenie riadené integrované vodné chladenie / voľba: externý chladič 

Počet mlecích staníc 1 

Veľkosti mlecích nádob 5 ml / 10 ml / 25 ml / 35 ml / 50ml 

Suché mletie/mletie za mokra/kryogénne mletie áno 

Materiál mlecích nástrojov tvrdená oceľ, nerezová oceľ, oxid zirkónia, PTFE 

Druhy mlecích nádob nádoby so skrutkovacím vekom 

Normy CE 
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4. Model: Planétový guľový mlyn PM 100 CM

Planétové guľové mlyny sa používajú všade tam, kde je vyžadovaný 
najvyšší stupeň jemnosti. Okrem klasických procesov miešania a 
zmenšovania veľkosti, mlyny taktiež spĺňajú všetky technické požiadavky 
pre koloidné mletie a majú príkon energie nevyhnutný pre procesy 
mechanického legovania. Extrémne vysoké odstredivé sily planétových 
guľových mlynov vytvárajú veľmi vysokú drviacu energiu a tak umožňujú 
krátku dobu mletia. PM 100 CM je výhodný stolný model s 1 mlecou 
stanicou. Využíva odstredivú silu, čo vedie k šetrnejšiemu mletiu vzorky 
s menším opotrebením. 

Výhody produktu 

 výkonné a rýchle mletie až do nano rozsahu

 riadené otáčky a prísun energie umožňujú reprodukovateľné
výsledky

 vhodný pre dlhodobé testovania

 2 rôzne mlecie režimy (suché a mokré)

 voliteľný merací systém tlaku a teploty PM GrindControl

 široká škála materiálov pre mletie bez kontaminácie

 Bezpečnostný Posuvný ovládač zaručujúci bezpečnú
prevádzku

 perfektná stabilita na laboratórnom stole vďaka FFCS
technológii

 inovatívne počítadlo hmotnosti a snímač nerovnováhy pre
neriadenú prevádzku

 jemné mletie v odstredivom režime

 jednoduché nastavovanie parametrov na grafickom displeji a
ergonomická prevádzka jedným ovládacím tlačítkom

 automatické vetranie mlecej komory

 možnosť uložiť 10 SOP

 programovateľný čas štartu

 zálohovanie pri výpadku energie zabezpečí, že zostávajúca
doba mletia zostane uložená

Oblasť použitia 

poľnohospodárstvo, biológia, chémia, stavebné materiály, strojárstvo, 
elektronika, životné prostredie,  recyklácia, geológia, metalurgia, sklo, 
keramika, medicína, farmaceutika 
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Technické špecifikácie 

Aplikácia drvenie, miešanie, homogenizácia, koloidné mletie 

Vstupný materiál mäkký, tvrdý, krehký, vláknitý - suchý alebo mokrý 

Vstupná veľkosť materiálu < 10 mm 

Veľkosť dávky/vstupné 

množstvo 

max. 1 x 220 ml, max. 2 x 20 ml s vyskládanými mlecími nádobami 

Počet mlecích staníc 1 

Veľkosti mlecích nádob 12 ml / 25 ml / 50 ml / 80 ml / 125 ml / 250 ml / 500 ml 

Materiál mlecích nástrojov tvrdená oceľ, nerezová oceľ, karbid volfrámu, achát, sinterovaný oxid hlinitý, nitrid 

kremičitý, oxid zirkónia 

Pohon 3-fázový asynchrónny motor s frekvenčným meničom

Normy CE 

5. Model: Planétový guľový mlyn PM 200

Planétové guľové mlyny sa používajú všade tam, kde je vyžadovaný 
najvyšší stupeň jemnosti. Okrem klasických procesov miešania a 
zmenšovania veľkosti, mlyny taktiež spĺňajú všetky technické požiadavky 
pre koloidné mletie a majú príkon energie nevyhnutný pre procesy 
mechanického legovania. Extrémne vysoké odstredivé sily planétových 
guľových mlynov vytvárajú veľmi vysokú drviacu energiu a tak umožňujú 
krátku dobu mletia. PM 200 je výhodný stolný model s 2 mlecími 
stanicami. 

Výhody produktu 

 výkonné a rýchle mletie až do nano rozsahu

 riadené otáčky a prísun energie umožňujú reprodukovateľné
výsledky

 vhodný pre dlhodobé testovania

 2 rôzne mlecie režimy (suché a mokré)

 široká škála materiálov pre mletie bez kontaminácie

 Bezpečnostný Posuvný ovládač zaručujúci bezpečnú
prevádzku

 jednoduché nastavovanie parametrov na grafickom displeji a
ergonomická prevádzka jedným ovládacím tlačítkom

 automatické vetranie mlecej komory

 možnosť uložiť 10 SOP

 programovateľný čas štartu

 zálohovanie pri výpadku energie zabezpečí, že zostávajúca
doba mletia zostane uložená mlecia nádoba s o-krúžkami pre
bezpečnú prevádzku (tlaku odolná)
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Oblasť použitia 

poľnohospodárstvo, biológia, chémia, stavebné materiály, strojárstvo, 
elektronika, životné prostredie,  recyklácia, geológia, metalurgia, sklo, 
keramika, medicína, farmaceutika 

Technické špecifikácie 

Aplikácia drvenie, miešanie, homogenizácia, koloidné mletie, mechanické legovanie 

Vstupný materiál mäkký, tvrdý, krehký, vláknitý - suchý alebo mokrý 

Vstupná veľkosť materiálu < 4 mm 

Veľkosť dávky/vstupné 

množstvo 

max 2 x 50 ml 

Počet mlecích staníc 2 

Veľkosti mlecích nádob 12 ml / 25 ml / 50 ml / 80 ml / 125 ml 

Materiál mlecích nástrojov tvrdená oceľ, nerezová oceľ, karbid volfrámu, achát, sinterovaný oxid hlinitý, nitrid 

kremičitý, oxid zirkónia 

Pohon 3-fázový asynchrónny motor s frekvenčným meničom

Normy CE 

6. Model: XRD–Mill McCrone

XRD-Mlyn McCrone bol špeciálne vyvinutý pre prípravu vzoriek 
postupnej X-ray difrakcie (XRD). Mlyn je tiež vhodný na využitie v 
geológii, chémii, mineralógii a materiálových vedách, kontrole kvality a 
vývoji a výskume. Vďaka jedinečnému mleciemu chodu je XRD-Mlyn 
McCrone výnimočne efektívny pre analytické metódy: 48 valcovitých 
mlecích jednotiek melie vzorky jemne, trením. Výsledkom je krátka doba 
mletia s takmer nulovou stratou vzorky a výnimočne dôkladné rozdelenie 
veľkosti častíc. Kryštálová štruktúra ostane počas mletia takmer úplne 
neporušená, čím dáva základ pre zmysluplnú X-ray difrakciu. Mlecia 
nádoba sa skladá zo 125 ml polypropylénovej fľaše so skrutkovateľným 
polypropylénovým uzáverom bez tesnenia. Fľaša je vybavená 48 
rovnakými valcovitými mlecími jednotkami, dostupnými z achátu, oxidu 
zirkónia alebo korundu. Doba mletia pre optimálnu mikronizáciu je 3 až 
30 minút. Zvyčajný objem vzorky je medzi 2 až 4 ml. 

Výhody produktu 

 počas mletia zostáva kryštálová štruktúra zachovaná

 veľmi jemné častice a reprodukovateľné distribúcie častíc

 minimálna krížová kontaminácia

 kompaktný stolový model

 nastaviteľný mlecí výkon (4 stupne)

 vhodný pre suché i mokré mletie

 ľahko sa čistí

 takmer bezúdržbová tichá prevádzka

www.ites.sk



Technické špecifikácie 

Aplikácia mletie, miešanie a drvenie, suché a mokré 

Oblasť použitia X-ray difraction

Vstupný materiál stredne tvrdý, tvrdý, krehký, vláknitý 

Vstupná veľkosť materiálu < 5 mm 

Konečná jemnosť < 1 µm 

Veľkosť dávky/vstupné množstvo max 2 x 50 ml 

Počet mlecích staníc 1 

Veľkosti mlecích nádob 125 ml 

Suché mletie/mletie za mokra áno 

Materiál mlecích nástrojov achát, oxid zirkónia, korund 

Pohon DC motor 

Normy CE 
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