
Glutownik mechaniczny 

do wymywania glutenu 

Parametry techniczne

wymiary 340 x 380 x  650 mm 
masa 14 kg 
napęd silnikiem prądu stałego 10 W 
zasilanie 12 V, AC, 1 A, 50 Hz
pojemność zbiornika na roztwór wymywający 5 l 
sitka wykonane z drucianej siatki 11 oczk./1 cm 2
dwie niezależne komory robocze
możliwość regulacji czasu wymywania
dźwiękowo-przywoławcza sygnalizacja czasu wymywania

Budowa

korpus wykonany ze stali kwasoodpornej - 1
komora glutownika ze skośnymi występami na powierzchni roboczej - 2
perforowane dno komory do wymywania - 3
mieszadło specjalnej konstrukcji wykonane ze stali nierdzewnej w ogumieniu zamocowane do wrzeciona - 4
wrzeciono mieszadło - 5
zbiornik na roztwór wymywający - 6
zbiornik na roztwór zużyty - 7
króciec spustowy, umożliwiający odprowadzenie roztworu - 8
włącznik główny - 9
zawory kulkowe (doprowadzające wodę lub solankę do komory glutownika) - 10
włącznik napędu - 11
włącznik czasowy dla poszczególnych komór - 12
programator czasu (5 i 10 min)   13
zatrzask zabezpieczający komorę przed wysuwaniem - 14
przewód doprowadzający roztwór do wymywania - 15
zasilacz prądu zmiennego - 16

Zastosowanie

Glutownik mechaniczny dwustanowiskowy służy do mechanicznego wymywania glutenu z pszenicy lub mąki zgodnie z PN –

A/74043, równoważną z ISO 5531. Konstrukcja urządzenia dostosowana jest do wymywania glutenu zarówno wodą po
uprzednim leżakowaniu kulki ciasta, jak i 2% solanką bez leżakowania. Skuteczność wymywania weryfikuje metoda jodometrycz-
na. W czasie trwania wymywania glutownik nie wymaga obsługi.
Glutownik jest urządzeniem uniwersalnym dostosowanym do wymywania 10 g lub 25 g próby w czasie 5, 10 minut lub dowolnym
czasie niezależnie od siebie, a także umożliwia wymywanie dwóch niezależnych prób.
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młynek laboratoryjny WŻ-2 miesiarka wibracyjna wirówka do glutenu 

glutometr elektroniczny

waga
laboratoryjna

biureta 10 ml

Zalecane akcesoria

Pochodzenie

Instrukcja

Gwarancja

Przeszkolenie

Certyfikat 

polskie
wersja polska,      angielska
12 miesięcy
w siedzibie ZBPP
deklaracja zgodności

Wyposażenie standardowe

• pojemnik odbierający                                             • zasilacz


