
Młynek młotkowy do oznaczania liczby opadania
FOSS Hammertec to laboratoryjny młynek młotkowy przeznaczony do oznaczania liczby opadania. Skonstruowany z 
myślą o komforcie użytkownika młynek Hammertec działa ciszej o co najmniej 1,5 dB w porównaniu z istniejącymi 
rozwiązaniami. Jest także mniejszy i lżejszy niż młynki starszego typu, a jego innowacyjna konstrukcja zapobiega za-
nieczyszczaniu próbki próbką, co zapewnia większą dokładność wyników.

Stworzony do kruszenia suchych, sypkich ziaren zbóż na drobny, jednorodny proszek z wykorzystaniem szybkoobroto-
wego rotora młotkowego miażdżącego próbkę.

Cichszy młynek w bezpieczniejszym środowisku pracy
Wytrzymała i zwarta konstrukcja z izolacją zapewniającą niski poziom hałasu sprawia, że młynek Hammertec jest znacznie 
cichszy niż inne produkty dostępne obecnie na rynku. W zależności od modelu, młynek FOSS Hammertec pracuje od 
1,5 do 6 dB ciszej. Niski poziom hałasu zmniejsza ryzyko utraty zdrowia przez personel laboratorium oraz powoduje, 
że nie trzeba korzystać ze słuchawek ochronnych. Czyni to młynek Hammertec idealnym rozwiązaniem dla każdego 
laboratorium, w którym mieli się ziarno na potrzeby oznaczania liczby opadania, ilości mokrego glutenu, oznaczania 
metodą Kjeldahla, czy analiz w bliskiej podczerwieni. 

Mniejszy i lżejszy niż inne młynki młotkowe
Młynek Hammertec ma mniejszy obrys podstawy i jest znacznie lżejszy niż wszystkie inne młynki młotkowe dostępne 
obecnie na rynku, dzięki czemu pozwala lepiej wykorzystać miejsce w laboratorium i jest łatwiejszy w przemieszcza-
niu. Niższa waga zmniejsza ryzyko uszczerbku na zdrowiu pracowników i ułatwia utrzymanie otoczenia urządzenia w 
czystości, co ma korzystny wpływ na higienę laboratorium.

Nowoczesna konstrukcja eliminująca zanieczyszczanie próbki próbką
Młynek Hammertec został stworzony z użyciem innowacyjnych materiałów oraz powłok zapobiegających przywieraniu. 
Ułatwiający odbiór mlewa z młynka wylot cyklonowy powoduje, że młynek praktycznie czyści się sam między prze-
miałami. Według badań laboratoryjnych, skala zanieczyszczenia próbki próbką uległa zmniejszeniu co najmniej o 7%.

Młynek młotkowy Hammertec™



Łatwy w konserwacji 
Wymiana paska napędowego jest łatwa, jak nigdy dotąd. Urządzenie zostało zaprojektowane z uwzględnieniem łatwości 
otwierania oraz wygodnego dostępu do paska, dzięki czemu nawet laik może go wymienić bez trudności. 

Zgodny z wymogami metod AACCI/ICC/ISO. 
AACC: Młynek do próbek z 0,5- lub 0,8-milimetrowym sitem do wytwarzania mlewa o następującym rozkładzie wiel-
kości cząstek: >500 μm, 0–10%; >210 ale <500 μm, 25–40%; <210 μm, 75–50%. 
ISO:  Młynek laboratoryjny typu młotkowego, wyposażony w sito o otworach 0,8 mm, pozwalający uzyskać produkt 
pełnego przemiału odpowiadający parametrom wielkości cząsteczki określonym w punkcie 8.1.3.

Specyfikacja techniczna

Wymiary (gł. x szer. x wys.) Pro: 55 x 24 x 46 cm

Masa (urządzenie gotowe do pracy): 40,6 kg

Zasilanie
200 - 240 VAC 50/60 Hz
100 - 110 VAC 50/60 Hz
Według wymogów lokalnych

Pobór mocy 1300 W

Przekaźnik termiczny przeciążeniowy
200 - 240 VAC, 7 A
100 - 110 VAC, 14 A

Prędkość obrotowa silnika
2800 obr/min (50 Hz)
3400 obr/min (60 Hz)

Prędkość młota 16800 obr/min

Hamulec bezpieczeństwa Tak

Poziom hałasu: < 80 dB

Przepięcia przejściowe 2%

Temperatura do użytku wewnętrznego, 5-40° C

Wilgotność względna
maksymalna wilgotność względna: 80% dla temperatur do  
31° C ze spadkiem liniowym do 50% wilgotności względnej 
at 40° C

Stopień zanieczyszczenia: 2

Tel.: +48 22 441 55 00
Faks: +48 22 441 55 02

info@foss.pl
www.foss.pl


