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ΜΥΛΟΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΗΣ ΜΕ ΡΕΤΕΣ Mod.MB-250  

Κατάλλθλοσ για ξθρά και όχι για ελαιώδθ προϊόντα.  

Οι πζτρεσ είναι από ςκλθρό, ανκεκτικό υλικό και παράγουν μαλακό, ελαφρφ και όχι 

υπζρκερμο αλεφρι. 

Ρροϊόντα που αλζκονται: 

 Δθμθτριακά: ςιτάρι, κρικάρι, ρφηι, βρώμθ, καλαμπόκι, ςίκαλθ 

 Πςπρια: φαςόλια, φακι, αρακάσ 

 Μπαχαρικά: πιπζρι, πάπρικα, αλάτι, καφζσ 

Οι πζτρεσ είναι φτιαγμζνεσ από φυςικά υλικά όπωσ ςμυριδόπετρα και πυρόλικο, και για το 

δζςιμό τουσ χρθςιμοποιείται μία ποιότθτα μαγνθςίτθ, ζτςι είναι ςυμπαγείσ και ανκεκτικζσ. 
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Tο πλαίςιο είναι καταςκευαςμζνο από υλικό, τα μζρθ του 

οποίου είναι ςυγκολλθμζνα μεταξφ τουσ, κάνοντάσ το 

ιδιαίτερα ανκεκτικό.  

Η χοάνθ υποδοχισ του προϊόντοσ είναι χωρθτικότθτασ 20kg 

και διακζτει ζνα ρυκμιηόμενο ςφςτθμα τροφοδοςίασ. 

Η λεπτότθτα του προϊόντοσ ρυκμίηεται μεταβάλλοντασ τθν 

απόςταςθ μεταξφ των δφο πετρών. Η πάνω πζτρα είναι 

ςτακερι ενώ θ από κάτω περιςτρζφεται, κινοφμενθ από 

ιμάντεσ. Η κίνθςθ δίνεται από ζναν θλεκτροκινθτιρα 

ιςχφοσ 1,5kW, ο οποίοσ μπορεί να τροφοδοτθκεί είτε με 

μονοφαςικό ρεφμα 230V, είτε με τριφαςικό 400V.  

Η πζτρα που περιςτρζφεται είναι εφοδιαςμζνθ με μικρά 

πτερφγια που βοθκοφν ςτον κακαριςμό και τθν εκκζνωςθ 

του καλάμου αλζςεωσ. 

 
 
 
 

ΜΡΟΥΑΤΟ ΦΥΓΟΚΕΝΤΙΚΟΥ ΤΥΡΟΥ Mod.BD-150  

 

ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ: Το αλεςμζνο προϊόν ειςζρχεται ςε ζνα κφλινδρο 

ο οποίοσ περιςτρζφεται, και με τθ βοικεια μιασ βοφρτςασ ςτο 

εςωτερικό του, περνάει πάνω από δφο διαφορετικισ 

διατομισ κόςκινα. Το προϊόν τελικά διαχωρίηεται ςε τρία είδθ 

ανάλογα με τθν κοκκομετρία: αλεφρι, καφζ αλεφρι (λεπτό 

πίτυρο) και πίτυρο. 

Ζνασ μονοφαςικόσ θλεκτροκινθτιρασ 0,12kW που είναι 

ςυνδεμζνοσ απευκείασ με το κόςκινο δίνει τθν κίνθςθ ςτον 

κφλινδρο.     

Η όλθ καταςκευι είναι από ςυγκολλθμζνο, βαμμζνο ατςάλι. 

Οι διαςτάςεισ του είναι κατάλλθλεσ για τθν προςαρμογι του 

μφλου πάνω του. Διακζτει τρεισ εξόδουσ ςτο κάτω μζροσ για 

τθν παραλαβι των διαφορετικών ειδών προϊόντοσ, 

κατάλλθλεσ για τθν πρόςδεςθ ςάκων.   

 

 

 

 


