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ΜΥΛΟΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΗΣ ΜΕ ΠΕΤΡΕΣ Mod.MB-250

Κατάλληλος για ξηρά και όχι για ελαιώδη προϊόντα.

Οι πέτρες είναι από σκληρό, ανθεκτικό υλικό και παράγουν μαλακό, ελαφρύ και όχι υπέρθερμο αλεύρι.

Προϊόντα που αλέθονται:

 Δημητριακά: σιτάρι, κριθάρι, ρύζι, βρώμη, καλαμπόκι, σίκαλη

 Όσπρια: φασόλια, φακή, αρακάς

 Μπαχαρικά: πιπέρι, πάπρικα, αλάτι, καφές

Οι πέτρες είναι φτιαγμένες από φυσικά υλικά όπως σμυριδόπετρα και πυρόλιθο, και για το δέσιμό τους

χρησιμοποιείται μία ποιότητα μαγνησίτη, έτσι είναι συμπαγείς και ανθεκτικές.
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Tο πλαίσιο είναι κατασκευασμένο από υλικό, τα μέρη του οποίου
είναι συγκολλημένα μεταξύ τους, κάνοντάς το ιδιαίτερα
ανθεκτικό.
Η χοάνη υποδοχής του προϊόντος είναι χωρητικότητας 20kg και
διαθέτει ένα ρυθμιζόμενο σύστημα τροφοδοσίας.
Η λεπτότητα του προϊόντος ρυθμίζεται μεταβάλλοντας την
απόσταση μεταξύ των δύο πετρών. Η πάνω πέτρα είναι σταθερή
ενώ η από κάτω περιστρέφεται, κινούμενη από ιμάντες. Η κίνηση
δίνεται από έναν ηλεκτροκινητήρα ισχύος 1,5kW, ο οποίος
μπορεί να τροφοδοτηθεί είτε με μονοφασικό ρεύμα 230V, είτε με
τριφασικό 400V.
Η πέτρα που περιστρέφεται είναι εφοδιασμένη με μικρά
πτερύγια που βοηθούν στον καθαρισμό και την εκκένωση του

θαλάμου αλέσεως.

ΜΠΟΥΡΑΤΟ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ Mod.BD-150

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: Το αλεσμένο προϊόν εισέρχεται σε ένα κύλινδρο ο
οποίος περιστρέφεται, και με τη βοήθεια μιας βούρτσας στο
εσωτερικό του, περνάει πάνω από δύο διαφορετικής διατομής
κόσκινα. Το προϊόν τελικά διαχωρίζεται σε τρία είδη ανάλογα με την
κοκκομετρία: αλεύρι, καφέ αλεύρι (λεπτό πίτυρο) και πίτυρο.
Ένας μονοφασικός ηλεκτροκινητήρας 0,12kW που είναι συνδεμένος
απευθείας με το κόσκινο δίνει την κίνηση στον κύλινδρο.
Η όλη κατασκευή είναι από συγκολλημένο, βαμμένο ατσάλι. Οι
διαστάσεις του είναι κατάλληλες για την προσαρμογή του μύλου
πάνω του. Διαθέτει τρεις εξόδους στο κάτω μέρος για την παραλαβή
των διαφορετικών ειδών προϊόντος, κατάλληλες για την πρόσδεση
σάκων.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ για ΜΥΛΟ ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΗΣ

-Μεταφέρει το προϊόν της άλεσης στο μπουράτο.
-Η φαρίνα ολικής άλεσης μέσω κυκλώνα διαχωρισμού και ενός

                                                                       Αεροφράκτη τροφοδοτείται στο μπουράτο.
-Ανεμιστήρας φυγοκεντρικός 0,75 KW και ηλεκτρομειωτήρας

0,37 kW για τον αεροφράκτη.
-Συνδέσεις, φλάντζες,παραθυράκι ελέγχου.


