
A coleção de moinhos abrange uma ampla gama de aplicações de preparação de amostras tanto para a análise quí-
mica tradicional quanto para a análise secundária. A linha inclui: o CM 290 CemotecTM para moagem de amostras 
sólidas sem perda de umidade; o CT 293 CyclotecTM para moagem uniforme de amostras secas, o KN 295 Knife-
tecTM para a prepa ção de amostras fibrosas, de alto teor de gordura e umidade; o HammertecTM, projetado especial-
mente para análise de falling number, além dos homogeneizadores HM 294 e 297 para homogeneiza ção rápida de 
amostras maiores com alto teor de gordura ou óleo.

Amostra

• Matérias-primas e produtos acabados na indústria de alimentos, rações animais e agrícola
• Uso também em uma ampla gama de aplicações industriais

Coleção de Moinhos
CT 293 CyclotecTM, CM 290 CemotecTM, KN 295 KnifetecTM,  

HammertecTM, homogeneizador HM 294 e homogeneizador HM 297

 Linha Labtec™
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Preparação de amostras para bons resultados
Bons resultados começam com a preparação da amostra. 
Erros causados por instrumentos analíticos são muito pouco 
relevantes em comparação com erros associados à preparação 
da amostra. Amostras mal-preparadas resultarão automatica-
mente em grandes erros analíticos.
O moinho para preparação de amostras é um elemento im-
portante, porém frequentemente subestimado na cadeia de 

análise; tão importante que a FOSS o considera uma parte 

integrante do sistema analítico.

Uma ampla gama de aplicações 
Para garantir os melhores resultados analíticos, a FOSS de-
senvolveu uma linha de moinhos especialmente projetados, 
contando simultaneamente com segurança e conveniência 
na utilização. A Coleção de Moinhos abrange uma ampla 
gama de aplicações de moagem, incluindo preparação para a 
análise química tradicional, análise de índice de queda (falling 
number) e análise NIR/NIT.

Garantindo análises confiáveis
A Coleção de Moinhos consiste em produtos de alta quali-
dade que garantem a confiabilidade e reprodutibilidade da 
análise. Os homogeneizadores CM 290 Cemo tecTM, CT 293 
CyclotecTM, KN 295 KnifetecTM, HammertecTM e HM 294/297 
proporcionam baixa necessidade de manutenção, prepara ção 
eficaz das amostras e ações de fácil limpeza ou autolimpeza 
que minimizam a contaminação cruzada, para o uso facilitado 
no laboratório. 

CT 293 CyclotecTM:  
moinho de amostras para fins gerais

• Amostras secas antes da análise química tradicional ou de 
Infravermelho. 

• Amostras de baixo teor de gordura/baixo teor de umidade  
(até 15% de umidade e 10% de gordura) 

CM 290 CemotecTM:  
mói grãos grosseiramente sem perda da umidade

• Amostra seca antes da análise química tradicional
• Amostras de baixo teor de gordura/baixo teor de umidade  

(até 15% de umidade e 10% de gordura) 

KN 295 KnifetecTM:  
para amostras fibrosas de alto teor de gordura e umidade. 

• Amostra de até 200 ml (30-200 g)

HammertecTM: 
Preparação de amostras para análise de índice de queda (falling 
number), análise de glúten úmido, Kjeldahl e análise NIR

• Adequado para amostras de cereais integrais secos e 
soltos

Homogeneizador HM 294 e Homogeneizador HM 297:  
para amostras fibrosas, com alto teor de gordura e alto teor 
de umidade.

• HM 294 com capacidade de amostras de 0,1 – 1,5 kg 
(máx. de 1,5 litro)

• HM 297 com capacidade de amostras de 0,1 – 2,5 kg 
(máx. de 2,5 litros)
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CM 290 Cemotec™ 
Moagem de amostras sem  
perda de umidade
O CM 290 Cemotec™ foi especialmente projetado para moer 
amostras de grãos e sementes sem que haja perda do teor 
de umidade. É um excelente moinho para todos os tipos de 
preparação de amostras, onde os requisitos para a finura e 
uniformidade de tamanho de partícula são moderados.

Tecnologia

Descrição:
O CM 290 Cemotec™ funciona com o princípio de cisalha-
mento entre dois discos, um estacionário e um giratório. A 
amostra é introduzida no centro do disco estacionário e é 
esmagada entre os discos.
A distância entre os discos é facilmente ajustada por um botão 
giratório para controlar a finura do grão.

Acessórios
• Frascos de amostras de vidro com capacidade para 350 ml 

4 ou 40 pç/emb.
• Escova convencional e escova metálica

Benefícios
• Nenhuma perda de umidade
• Princípio operacional clássico e confiável
• Baixo nível de ruído
• Baixa necessidade de manutenção

CM 290 Cemotec™

Distribuição típica de tamanho de partículas do CM 290 
Cemotec™

O CM 290 Cemotec™ pode ser utilizado para amostras de 
baixo teor de gordura/baixo teor de umidade, de até 15% de 
umidade e 10% de gordura.
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CT 293 Cyclotec™
Rápida preparação de amostras  
para análise laboratorial geral
O CT 293 CyclotecTM oferece um modo muito rápido e conve-
niente de preparar amostras por meio de uma série de técnicas 
analíticas, tais como espectroscopia de infravermelho, Kjedahl, 
determinação de fibras e extração por solvente. É um excelente 
moinho para todos os tipos de preparação de amostras, nos 
quais os requisitos para a finura e uniformidade de tamanho 
de partícula são elevados.

O CT 293 CyclotecTM pode ser utilizado para amostras de baixo 
teor de gordura, com até 15% de umidade e 10% de gordura 
– tais como uma ampla variedade de rações animais, grãos, 
folhas, etc. e também para a moagem de produtos químicos, 
farmacêuticos e similares.

Descrição:
O CT 293 CyclotecTM mói amostras por meio de uma ação 
de alta velocidade, rolando a amostra contra a circunferência 
interna de uma durávelsuperfície de moagem, passando-a por 
uma tela de malha fina. 

CT 293 CyclotecTM com entrada padrão de amostras e frasco de vidro de 350 ml

Distribuição típica de tamanho de amostra com tela de malha de 1 mm
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Screen size 1 mm

Um fluxo de ar de alto volume proporciona uma ação auto-
limpante, possibilitando a moagem de séries completas de 
amostras com níveis mínimos de contaminação cruzada.

Acessórios:
• Entrada ampla de amostras para carregamento facilitado 

de volumes maiores de amostra ou de amostras robustas 
como, por exemplo, de forragem

• Opções de telas: 0,3 mm, 0,5 mm, 0,8 mm, 1 mm  
(0,5 e 1,0 estão inclusas) e 2 mm

• Frascos de amostras de vidro com capacidade para 350 
ml, 4 pç/emb. e 40 pç/emb.

• Opções de coleta de poeira
· Filtros de poeira
· Coleta de poeira com conexão externa

• Anéis de moagem
· Anel de moagem para amostras duras
· Anel de moagem para metais pesados
· Anel de moagem padrão, carbeto de tungstênio

• Impulsores
· O impulsor padrão em alumínio
· Niquelado – para análise de minerais

Benefícios:
• Alta velocidade de moagem, 4 gramas por segundo
• Ausência de degradação térmica da amostra
• Distribuição uniforme de tamanho da amostra
• Baixa necessidade de manutenção
• Aprovado pela AOAC antes da análise de NIR (4.2.10 17a. 

Ed.)
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KN 295 Knifetec™
Preparação rápida de amostras fibrosas,  
de alto teor de gordura e umidade
O KN 295 Knifetec™ foi projetado para a preparação de 
amostras com alto teor de gordura, alta umidade e amostras 
fibrosas, como oleaginosas, alimentos preparados, produtos à 
base de carne, frutas, legumes, grãos, sementes e ração animal.

Descrição:
A lâmina do rotor de alta velocidade e o controle do tempo-
rizador garantem a preparação muito rápida e reproduzível 
de amostras ao longo do tempo. O tempo normal de prepa-
ração de amostras é de dois a dez segundos. Um botão de 
segurança situado na tampa impede a operação acidental do 
moinho sem a tampa.

O KN 295 Knifetec™ é equipado com um recurso de resfria-
mento da câmara de moagem, que permite sua conexão a 
uma torneira de água fria ou a outro dispositivo laboratorial 
de resfriamento.
Amostras com alto nível de gordura apresentam tendência de 
grudar à parede da câmara à medida que a gordura amolece 
durante a moagem, impedindo a homogeneização adequada.
Amostras fibrosas podem gerar calor devido à fricção. A utili-
zação da opção de resfriamento contorna ambos os problemas 
em questão, garantindo a preparação satisfatória das amostras.

A tampa totalmente removível, a câmara de alumínio e a lâ-
mina removível do rotor do KN 295 Knifetec™ simplificam a 
remoção de amostras e a limpeza entre as moagens.
Bacia de amostra removível com tampa para o fácil manuseio 
da amostra.

Benefícios:
• Controle com temporizador
• Sistema integral, tampa e lâmina do rotor totalmente remo-

víveis para facilitar a limpeza
• A opção de resfriamento da câmara reduz a aderência da 

amostra à parede do moinho 

Acessórios 
• Lâmina do rotor afiada - padrão:A ampla variedade de 

aplicações funciona perfeitamente com esta lâmina de rotor 
padrão. 

• Lâmina do rotor para volumes pequenos de amostra 
 As lâminas estão situadas mais abaixo na bacia que na lâmina 

do rotor padrão. Além disso, ela conta com extremidades 
afiadas. 

• Lâmina do rotor para pellets 
 As lâminas estão situadas em diferentes níveis, um inferior 

e um superior, o que ajuda a evitar o alojamento de pellets 
sob o rotor. Além disso, elas contam com extremidades 
afiadas.

• Tampa com funil para pellets 
 Esta tampa com um funil de alimentação acoplado permite 

que o usuário adicione extrusados (pellets de ração animal) 
com a tampa no lugar e o motor ligado. Isso impede o ‘can-
celamento’ do corte de segurança causado por sobrecarga 
na câmara de moagem durante o uso normal.

• Bandeja de amostra em aço inoxidável                               
  Uma bandeja de coleta de amostra em aço inoxidável torna 

a transferência de amostra moída para o frasco de armaze-
namento de amostra  de forma rápida e fácil.

KN 295 Knifetec™
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Hammertec™
Moinho tipo martelo para análise de índice 
de queda (falling number)
O HammertecTM foi especialmente projetado para análise de 
índice de queda (falling number), análises químicas e NIR. É 
um excelente moinho para todos os tipos de preparação de 
amostras, nos quais os requisitos para a finura e uniformidade 
de tamanho de partícula são elevados.  
Adequado para amostras secas e soltas de cereais integrais.

Descrição:
Concebido pensando no usuário, o Hammertec torna as ope-
rações de moagem no mínimo 1,5 dB mais silenciosas, se 
comparado com as soluções existentes. Ele também é menor 
e mais leve do que os moinhos mais antigos, reduzindo o 
risco de acidentes de trabalho entre a equipe do laboratório, 
enquanto seu design inovador ajuda a evitar o carreamento 
das amostras, garantindo resultados mais precisos.

Benefícios:
• O baixo nível de ruído elimina a necessidade de uso de 

proteção auricular
• 20% mais leve que os moinhos atuais, facilitando sua mo-

vimentação

• Quase 60% menor que moinhos equivalentes, ocupando 
menos espaço em sua bancada 

• Saída de amostras tipo ciclone para a coleta conveniente de 
amostras 

• Peças fáceis de limpar e troca fácil da correia do rotor
• Materiais antiaderentes para evitar o carreamento de amos-

tras
• Atende aos requisitos de AACCI/ICC/ISO para análise de índice 

de queda (falling number)

Acessórios 
• Alimentador automático
• Saco para saída de amostras
• Escova de amostras
• Correia plana
• Saco de amostra
• Funil de amostra com adaptador
• Adaptador para saída de amostras
• Coleta de amostras com filtro de algodão
• Filtro de amostras de 0,8 mm
• Filtro de amostras de 0,5 mm
• Filtro de amostras de 1,0 mm

Atende aos requisitos  
dos métodos AACCI/ICC/ISO
AACC: Moinho para amostras, com tela de 0,5- ou 0,8-mm 
para produzir farelos com a seguinte distribuição de tamanho 
de partículas: >500 μm, 0–10%; >210 mas <500 μm, 25–40%; 
<210 μm, 75–50%. 
ISO: Moinho para laboratório tipo martelo, equipado com 
uma tela de 0,8 mm que permite a produção de um produto 
integral que atende a especificação de tamanho de partícula, 
conforme mostrado no item 8.1.3.

Correia do rotor trocável
A substituição da correia do rotor em seu moinho nunca 
foi tão fácil. Projetado com fácil acesso à correia, pos-
sibilita até que indivíduos não especializados façam a 
substituição sem problemas. 
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Rápida maceração e homogeneização de 
uma série de amostras fibrosas.
Os homogeneizadores HM 294 e os 297 HM são projetados 
para maceração e homogeneização de uma variedade de amos-
tras com alto teor de umidade, alto teor de gordura e fibra. 
Exemplos de aplicações incluem: 

• Redução de tamanho de forragem, alimentos secos e pro-
dutos químicos

• Homogeneização de carne, peixe, frutas, vegetais e alimentos 
preparados (como pizza, tortas de carne e refeições conge-
ladas) e formulações químicas e farmacêuticas.

• Os homogeneizadores permitem que amostras de alimentos 
congelados sejam homogeneizadas em um curto período de 
tempo, fornecendo análises mais precisas de componentes 
instáveis como, por exemplo, das vitaminas.

Descrição:
Um grau reproduzível de homogeneização é atingido pela 
ação de mistura obtida pelas lâminas anguladas.
A homogeneização é atingida pela alta velocidade combinada 
com uma poderosa ação de corte.
Lâminas anguladas produzem um fluxo vertical dentro do lote 
e facilitam a homogeneização rápida e minuciosa.
A homogeneização completa ocorre normalmente em um 
período de 20 a 60 segundos.
Um botão magnético de segurança impede que os Homoge-
neizadores HM 294 e HM 297 sejam operados sem a tampa 
transparente na posição travada.

Os Homogeneizadores HM 294 e HM 297 vêm com um corta-
dor microdentado multipropósito. Para conveniência adicional, 
bacias adicionais em aço inoxidável e cortadores de lâmina 
lisa são disponibilizados para ambos os homogeneizadores. 

Acessórios
• Cortadores, disponíveis 

na forma de lâmina 
microdentada (inclusa) e 
lâmina lisa

• Bacias adicionais

Características  
e benefícios do 
HM 297
• Poderoso motor de 2 velocidades (3000/1500 rpm ) 400V 

50Hz trifásico
• Modelo de velocidade variável (de até 1.500 rpm) 115V/60 

Hz monofásico
• Bacia de aço inoxidável de 5,5 litros 
• Capacidade de amostras de 0,1 - 2,5 kg (máx. de 2,5 litros)
• Modo de pulso para aplicações de alimentos congelados
• Lâminas microdentadas multipropósito em aço inoxidável 

como padrão. Lâminas lisas opcionais.
• Botão de segurança protege o usuário
• Fácil de limpar

Características e benefícios do HM 294
• Poderoso motor monofásico de 1.500 rpm 
• Modelos de 230V/50Hz e 115V/60Hz disponíveis
• Bacia de aço inoxidável de 3,5 litros
• Capacidade de amostras de 0,1 - 1,5 kg (máx. de 1,5 litros)
• Modo de pulso para aplicações de alimentos congelados
• Lâminas microdentadas multipropósito em aço inoxidável 

como padrão. Lâminas lisas opcionais
• Botão de segurança protege o usuário
• Fácil de limpar

Lâminas cortadoras lisa (esquerda) e 
microdentada (direita)

Homogeneizador HM 294 e Homogeneizador HM 297



8

Permita que a FOSS cuide dos seus instrumentos para um máximo retorno sobre seu investimento analítico. Adquira uma 
garantia de quatro anos como parte integrante do novo Contrato de Manutenção Preventiva FossCare Premium ou de 
dois anos, como parte de qualquer outro contrato da FossCare. Além da tranquilidade proporcionada pelo período de 
garantia, a manutenção preventiva contínua compensa, mantendo seus instrumentos analíticos funcionando perfeitamente 
todos os dias, ano após ano. 

Por que utilizar a manutenção preventiva?
Como acontece com qualquer solução analítica, é essencial que o seu instrumento FOSS receba manutenção regular 
para garantir o melhor desempenho e a vida útil prolongada. Evitar o tempo de inatividade custoso é uma questão de 
seguir padrões de fábrica e preventivamente substituir peças antes que as mesmas se desgastem. Por sua vez, isso ajuda 
a garantir resultados confiáveis   e consistentes ao mais alto nível. 

A manutenção preventiva e preditiva combinada ao suporte global de 300 especialistas em serviços dedicados, aplicações, 
software e calibração mantêm o seu instrumento funcionando perfeitamente durante todo o ano.

YEAR
WARRANTY

with all FossCare Premium 
Preventive Maintenance 

Agreements 

YEAR
WARRANTY

with FossCare Basic & Standard 
Preventive Maintenance 

Agreements 

Garantia estendida de 
novos instrumentos com  
um contrato da FossCare

Cuide do seu investimento com um  
Contrato de Manutenção da FossCare™ 

Entre em contato com a FOSS Brasil para mais informações.

Benefícios de um Contrato de Suporte da FossCareTM:
• Garantia estendida (de dois ou quatro anos, dependendo do plano escolhido)

• Manutenção regular; o instrumento é diagnosticado, limpo, ajustado, testado  
sintonizado e recalibrado

• Tempo mínimo de inatividade, com a substituição de peças antes delas ficarem des-
gastadas

• Resultados consistentes, precisos e confiáveis   nos quais você pode sempre confiar 

• Visitas de manutenção preventiva quando for mais conveniente a você (ao seu negócio)

• Suporte 24 horas por dia – sem preocupações com indisponibilidade

• Orçamento baixo e fixo de serviços evita despesas inesperadas

• Desconto em serviços adicionais, peças, treinamentos, reagentes, consumíveis e  
em atualizações de software
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Caracter-
ística CM 290 Cemotec™ CT 293 Cyclotec™ KN 295 Knifetec™ Homogeneizadores Hammertec™

Tipo de 
amostra

Amostras secas, com 
até 15% de umidade e 
10% de gordura, tais 
como:

Grãos, cereais

Sementes

Feijões

Alimentos secos granu-
lares 

Alimento peletizado

Amostras secas, com 
até 15% de umidade e 
10% de gordura, tais 
como:

Grãos, cereais

Sementes

Pellets de ração animal

Feno, capim (seco e 
cortado a 2-3 cm) 

Silagem (seca e cor-
tada a 2-3 cm)

Alimento peletizado

Folhas

Tabaco

Amostras fibrosas com 
alto teor de umidade 
e alto teor de gordura, 
tais como:

Grãos, cereais

Feijões

Oleaginosas

Nozes

Ervilhas – in natura e 
secas

Milho – in natura e 
seco

Alimentos peletizados 
e rações animais (3-4 
mm)

Pellets de até 6 mm 
– com tampa para 
pellets

Produtos à base de 
carne

Vegetais e frutas

Amostras fibrosas com 
alto teor de umidade 
e alto teor de gordura, 
tais como:

Carne e produtos à 
base de carne

Refeições integrais 
prontas

Forragem, feno, capim 
e silagem  
(297 – recomendado)

Peixe* e produtos à 
base  
de peixe

Vegetais e frutas

*Pode exigir a descama-
ção ou retirada da pele

Amostras de grãos 
secos e soltos  
de cereais integrais

Taman-
ho da 
amostra

< 14 mm (se maior, 
será necessária uma 
pré-moagem)

De até 10 mm, en-
trada grande de até 
40 mm

Máximo de 200 ml,  
(30 - 200 ml)

(294): 0,1 - 1,5 kg
(297): 0,1 - 2,5 kg

De até 10 mm, en-
trada grande de até 
40 mm

Princípio 
da  
moagem

Dois discos, um 
giratório e um esta-
cionário

Impulsor, anel abrasivo 
e tela Lâmina do rotor Lâminas do rotor 

variadas Moinho tipo martelo

Taxa/
Tempo  
de moa-
gem

Aprox. 3 g/s Aprox. 4 g/s 2 a 10 segundos 20 a 60 s

300 g em menos de 
60 segundos a um 
nível de umidade de 
13%, dependendo do 
tipo de amostra e teor 
de umidade

Velocid-
ade de  
moagem

Disco de moagem de 
3.000 rpm

Impulsor de 10.000 
rpm Lâmina de 16.000 rpm

(294):  
lâmina de 1.500 rpm 
(297):  
lâmina de 1.500/3.000

16.800 rpm

Tamanho 
da partícu-
la

Grist grosso Grist fino e uniforme Dependendo da  
amostra

Dependendo da  
amostra

ISO 3093 ou equiva-
lente

Tempori-
zador Não Não Sim Não Não

Segurança Microbotão Microbotão, freio 
motorizado

Microbotão,  
solenoide

Botão de segurança 
magnético

Freio de segurança
Microbotão

Limpeza Baixa contaminação  
cruzada

Baixa contaminação  
cruzada Manual Manual Baixa contaminação  

cruzada

Especificações técnicas
Informações de desempenho:
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Informações de pedidos
CM 290 Cemotec™ 
• CM 290 Cemotec™ completo com discos endurecidos de moagem, 

funil, tampa do final, frasco de amostra de vidro de 350 ml 4 pç/
emb., escova metálica, escova, manual do usuário e guia de acesso 
rápido, 200-230 V, 50-60 Hz

• Igual ao supramencionado, mas para 115 V, 50-60 Hz

Acessórios
• Frascos de amostras de vidro com capacidade para 350 ml, 4 pç/

emb. e 40 pç/emb.
• Escova metálica
• Escova
• Funil com tampa
• Discos de moagem (1 par)

CT 293 Cyclotec™ 
• CT 293 Cyclotec™ completo com fraco de amostra de vidro de 350 

ml, com 4 pç/emb., tela de 0,5 e 1,00 mm, escova, filtro de poeira 
com 5 pcs, escova tubular, plugue de silicone, chave hexagonal e 
Allen, anel de moagem padrão, conjunto de ajuste de tensão de 
correia, manual do usuário, guia de acesso rápido, 200-230 V, 50 Hz

• Igual ao supramencionado, mas para 115 V, 50-60 Hz

Acessórios
• Frasco de amostra de vidro com capacidade para 350 ml, 4 pç/

emb. e 40 pç/emb.
• Kit de conjunto de entrada grande/forragem
• Coleta de poeira com conexão externa
• Filtros de poeira com 20 pç/emb.
• Tela de 0,3 mm
• Tela de 0,5 mm
• Tela de 0,8 mm
• Tela de 1,0 mm
• Tela de 2,0 mm
• Impulsionador, padrão
• Impulsionador, niquelado
• Anel de moagem para amostras duras
• Anel de moagem para metais pesados
• Anel de moagem, anel de moagem padrão, carbeto de tungstênio

KN 295 Knifetec™ 
• KN 295 Knifetec™ completo com lâmina do rotor afiada padrão, 

raspador, pinça para tubo, tubulação de PVC de 2 m, frasco de 
amostra de vidro de 350 ml com 4 pç/emb., bacia de alumínio, 
tampa de alumínio, bandeja de aço inoxidável, manual do usuário, 
230 V, 50-60 Hz

• Igual ao supramencionado, mas para operação em 115 V, 50-60 Hz

Acessórios
• Lâmina do rotor afiada, padrão
• Lâmina do rotor para volumes pequenos  
• Lâmina do rotor para pellets     
• Conjunto de tampa de pellet

• Frascos de amostras de vidro com capacidade para 350 ml, 4 pç/
emb. e 40 pç/emb.

• Bandeja de amostra em aço inoxidável
• Bacia em alumínio, tampa da bacia em alumínio
• Raspador
• Escova
• Transformador 115V/230V

Hammertec™ 
HammertecTM, completo com alimentador automático, adaptador 
para saída de amostras, funil de amostra com adaptador, correia 
plana, saco de amostra, escova de amostras, filtro de amostras de 
0,8 mm, caixa da embalagem, guia do proprietário, manual de peças 
de reposição, caixa do manual, 100-120 VAC 60 Hz

Acessórios
• Manual do usuário
• Escova de amostras
• Correia plana
• Saco de amostra
• Funil de amostra com adaptador
• Adaptador para saída de amostras
• Coleta de amostras com filtro de algodão
• Filtro de amostras de 0,8 mm
• Filtro de amostras de 0,5 mm
• Filtro de amostras de 1,0 mm

Homogeneizador HM 294 
• Homogeneizador completo com bacia em aço inoxidável 
 (3.5 l), cortador multipropósito com lâminas microdentadas, tampa 

transparente e manual do usuário, 1.500 rpm, 1 x 230 V, 50 Hz
• Igual ao supramencionado, mas para 1 x 115 V, 60 Hz

Acessórios
• Bacia em aço inoxidável. 3,5 l
• Cortador com lâminas lisas
• Cortador com lâminas microdentadas
• Pedra de amolar para lâminas

Homogeneizador HM 297 
• Homogeneizador de 1.500/3.000 rpm, trifásico, de 400 V, 50Hz, 

completo com bacia em aço inoxidável de 5,5 l, cortador com lâ-
minas microdentadas, tampa transparente com raspador integrado 
e manual do usuário

•  Homogeneizador de velocidade variável de até 1.500 rpm, mono-
fásico, de 115 V, 60 Hz, completo com bacia em aço inoxidável de 
5,5 l, cortador com lâminas microdentadas, tampa transparente 
com raspador integrado e manual do usuário 

Acessórios
• Bacia em aço inoxidável de 5,5 litros, 2097
 Cortador com lâminas lisas, 2097                                                                                                                                          
• Cortador com lâminas microdentadas, 2097  
• Pedra de amolar para lâminas     



Requisitos de instalação:
CM 290 Cemotec™ 
Fonte de alimentação: 200-230 V, 50-60 Hz
 115 V, 50-60 Hz
Consumo de energia: 450
Peso líquido:  21,3 kg
Dimensões, L x P x A: 167 x 385 x 350 mm
Velocidade do rotor,  
disco de moagem: 3.000 rpm

CT 293 Cyclotec™ 
Fonte de alimentação: 200-230 V, 50 Hz
 115 V, 60 Hz
Consumo de energia: 600 W
Peso líquido:  21,2 kg
Dimensões, L x P x A: 317 x 307 x 452 mm
Velocidade do rotor,  
impulsionador: 10.000 rpm

KN 295 Knifetec™ 
Fonte de alimentação: 230 V, 50-60 Hz
Consumo de energia: 600 W
Peso líquido:  7,5 kg
Dimensões, L x P x A: 190 x 322 x 237 mm
Velocidade do rotor,  
impulsionador: 16.000 rpm
Suprimento de água: 2 l/min, 10-15°C

Hammertec™ 
Fonte de alimentação:  200-240 VAC 50/60 Hz
 100-120 VAC 50/60 Hz  
Consumo de energia: 1.300 W  
Peso: 40,6 kg  
Dimensões: (L x P x A)  240 x 555 x 460 mm  
Ruído:  inferior a 80 dB  
Temperatura:  uso interno, 5-40 ˚C 

Homogeneizador HM 294 
Fonte de alimentação:  230 V, 50 Hz, monofásica
  115 V, 60 Hz, monofásica
Consumo de energia:  500 W
Peso líquido:  15 kg
Capacidade:   bacia de 3,5 l.
  Conteúdo líquido de 1,5 l
Velocidade do rotor:  1.500 rpm
Dimensões, L x P x A:  250 x 410 x 300 mm

Homogeneizador HM 297 
Fonte de alimentação:  400 V, 50 Hz, trifásica
  115 V, 60 Hz, monofásica
Consumo de energia:  750 W monofásico/1.400 W trifásico
Peso líquido:  25,5 kg
Capacidade:   bacia de 5,5 l.
  Conteúdo líquido de 2,5 l
Velocidade do rotor:  1.500 rpm (monofásico) 
  1.500 e 3.000 rpm (trifásico)
Dimensões, L x P x A:  270 x 460 x 400 mm
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FOSS 
Foss Rua Doutor Costa Júnior 356 Agua Branca
São Paulo - SP
05002-000

Tel.:  +55 11 3862 7757
Fax:  +55 11 3862 7757

brasil@foss.dk
www.foss-analytical.com.br


