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Maszyny pakujące

Automaty
formująco-dozujące
pionowe

Automaty
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poziome

Automaty pakujące
w gotowe torebki

Kartoniarki

Dozowniki wagowe

Dozowniki
wolnostojące

Transportery

Zgrzewarki

Mieszarki poziome

Młyny

Detektory metalu DM

Detektory X-RAY

Aspiratory Pyłu

Inne urządzenia

Palarnie kawy

Opakowania foliowe

Nacięcie laserowe

Etykietowanie

Puszki / Tuby

Usługowe pakowanie

Studio graficzne
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· Młyny uniwersalne     · MUCS/S     · MUCS/S DC
 

wirnik + pokrywa

aspirator pyłu z wibratorem

dodatkowy silos

MŁYN UNIWERSALNY MUCS/S 150 DC  
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MŁYN UNIWERSALNY MUCS/S 150 DC  

 

Model Wydajność
do (kg/h)

MUCS/S 50 50

MUCS/S 50 150

MUCS/S 50 300

MUCS/S 50 800

MUCS/S 50 50

MUCS/S 50 150

MUCS/S 50 300

MUCS/S 50 800

  

 

aspirator pyłu z wibratorem
silos na zmielony produkt
zawór wylotowy odcinający
atrakcyjna cena
wykonanie całości inox 304

płaszcz wodny PW
regulator obrotów RO/S
dodatkowe sito z obręczą
dodatkowy silos

 
   



 MŁYN UNIWERSALNY MUCS/S 300  

 
MŁYNY – OPCJE

Dodatkowy silos Regulator Obrotów RO/S Płaszcz wodny PW Dodatkowe sito z obręczą

Dodatkowy wirnik Pokrywa przednia Dodatkowe sito Dodatkowe sito z obręczą

 
MŁYNY – POZOSTAŁE ZDJĘCIA

Zawór wylotowy
MUCS 150

Szafa sterownicza MUCS 150
DC i regulator obrotów

Stacja filtrów
MUCS

Filtr
MUCS

 

Wysokiej jakości młyn jest wykonany ze stali nierdzewnej. Młyn INOX 304, Młyn służy do mielenia do rozdrabniania i mielenia produktów na drobny proszek, który jest powszechnie stosowany w np.
przemyśle spożywczym itp. Produkt jest rozdrabniany poprzez tarcie pomiędzy ruchomymi i nieruchomymi płytami zębów. Natomiast sito kontroluje rozmiar wyjściowy zmielonego produktu.
TAGI: Producent maszyn i urządzeń do przetwórstwa spożywczego Coffee Service, urządzenia do przetwórstwa spożywczego, młyny, młynki, mlyny, mlynki, mill, spozywcze, spożywcze,
przetwórstwo, prażarka, prażarki, mieszalnik, mieszarka, laboratoryjne, cukier, puder, zioła, przyprawy, orzechy, obłuszczarka, łuskanie, młyny do przetwórstwa spożywczego, młyny spożywcze,
młyny przemysłowe, Uniwersalny młyn MUCS/S,  Uniwersalny młyn MUCS/S DC Wysokiej jakości Młyn Uniwersalny, młyny, młynek, maszyna do mielenia, młyn przemysłowy, młyn spożywczy, młyn
dla przemysłu, urządzenie do rozdrabniania, rozdrabnianie, do mielenia surowców, do mielenia kawy, do mielenia ziarna, do mielenia suszonych surowców, wysokowydajny młyn uniwersalny, młyn
mucs/s, młyn mucs/s dc

 



  specyfikacja techniczna / pobierz   Zobacz film / galerię zdjęć

Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
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