
W działalności każdego laboratorium, a szczególnie zbożowo-mącznego i piekarskiego, rozdrabnianie próbek i odsiewanie
stanowi bardzo ważny odcinek pracy mający wpływ na powtarzalność i prawidłowość w uzyskiwaniu wyników analiz. 

Młynek laboratoryjny
typ WŻ-2

Przeznaczenie

Młynek przeznaczony jest  do rozdrabniania ziarna zbóż w celu uzyskania mlewa odpowiadającego wymaganiom norm na
oznaczenie ilości i jakości glutenu w pszenicy, liczby opadania w pszenicy i życie oraz ich wilgotności. Przygotowuje próbki wyko-
rzystywane również do badania stopnia adhezji ciasta. Specjalna konstrukcja młynka zapewnia szybkie rozdrobnienie produktu i
tym samym zapobiega przegrzewaniu mlewa zachowując początkową wilgotność próbki. Urządzenie przeznaczone jest  do roz-
drabniania zbóż o wilgotności  do 16%. Produkty o wyższej wilgotności należy przed przemiałem wstępnie osuszyć.

Zalety
nie nagrzewa próbki 
zapewnia łatwe i skuteczne czyszczenie komory roboczej 
nie wymaga stosowania sit 
spełnia wymagania norm: ISO-3093, PN-A-74073, PN-77/A-74041
zapewnia uzyskanie reprezentatywnej próbki wzorcowej do analiz laboratoryjnych
zapewnia uzyskanie właściwej wydajności przemiału

Parametry techniczne
wymiary - 190 x 440 x 380 mm 
masa młynka - 18 kg  
zasilanie - 230 AC/6,3A/50Hz
moc napędu - 380 W 
obroty młynka - 2810 obr./min 
wydajność - 100 g/min. 
dopuszczalna max próbka - 100 g 
komplet tarcz mielących o wymiarach ∅75x 8 cm wykonany z prętu ∅ walc. NC10 z atestem, hartowany min. 60 HRC

Budowa

Podstawa  zbudowana jest jako konstrukcja szkieletowa, z wyraźnym rozdzieleniem części napędowej oraz części roboczej. 
W części napędowej umieszczony jest silnik z układem przeniesienia napędu na komorę roboczą oraz część sterująca układem elek-
trycznym młynka. Natomiast w części roboczej urządzenia znajduje  się lej zasypowy z kulką zamykającą oraz komora z tarczami
mielącymi zakończona rękawem. Pojemnik na odbierane mlewo stanowi niezależną część urządzenia.
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waga laboratoryjna

Zalecane akcesoria

Wyposażenie standardowe

tarcze mielące                                                    pojemnik odbierający 

Budowa
podstawa - 1
osłona - 2
silnik - 3
komora mielenia - 4
zasyp z kulką zamykającą - 5
rękaw wysypu - 6
pojemnik - 7
włącznik z filtrem zabezpieczającym - 8

Pochodzenie
Instrukcja
Gwarancja
Przeszkolenie
Certyfikat 

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




