
Oferta młynków obejmuje szeroki zakres rozwiązań do przygotowywania próbek, do zastosowania zarówno  
w tradycyjnej mokrej chemii, jak i na potrzeby analizy instrumentalnej. Rodzina produktów obejmuje urządzenia; CM 
290 CemotecTM do mielenia próbek w stanie stałym bez utraty wilgotności; CT 293 CyclotecTM do jednolitego mielenia 
próbek suchych i KN 295 KnifetecTM do przygo towania próbek o wysokiej zawartości tluszczu lub wilgotności oraz 
próbek włóknistych, HammertecTM zaprojektowany specjalnie do analizy liczby opadania, oraz Homogenizatory HM 
294 i HM 297 do szybkiej homogeniza cji większych próbek o wysokiej zawartości tłuszczu lub oleju.

Próbka

• Surowce i produkty gotowe w branży spożywczej, paszowej i rolniczej
• Nadaje się również do szeregu zastosowań przemysłowych

Oferta młynków
CT 293 CyclotecTM, CM 290 CemotecTM, KN 295 KnifetecTM,  

HammertecTM, Homogenizator HM 294  oraz Homogenizator HM 297 

 Linia produktów Labtec™ 
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Sposób przygotowania próbek  
zapewniający dobre wyniki
Pierwszym krokiem do uzyskania dobrych wyników jest odpo-
wiednie przygotowanie próbki. Błędy urządzeń analitycznych 
mają marginalne znaczenie w porównaniu z błędami wyni-
kającymi ze sposobu przygotowania próbki. Nieodpowiednio 
przygotowana próbka w sposób automatyczny skutkuje więk-
szą skalą błędów analitycznych.
Laboratoryjne młynki do próbek stanowią ważne, lecz często 
niedoceniane ogniwo w łańcuchu analitycznym; tak ważne, 

że firma FOSS uznaje je za integralny element systemu ana-

litycznego.

Szeroki zakres zastosowań 
Aby zapewnić najlepsze wyniki analiz, firma FOSS opracowała 
szereg młynków o specjalistycznych zastosowaniach. Są to 
produkty zarówno bezpieczne, jak i wygodne w użyciu. Oferta 
młynków obejmuje szeroki zakres rozwiązań do przygotowy-
wania próbek do zastosowania zarówno w tradycyjnej mokrej 
chemii, oznaczaniu liczby opadania, czy analizach NIR/ NIT.

Zapewniające wiarygodne analizy
Oferta młynków składa się z produktów o wysokiej jakości, 
które zapewniają wiarygodność oraz powtarzalność wyników 
analizy. Młynki CM 290 Cemo tecTM, CT 293 CyclotecTM, KN 295 
KnifetecTM, HammertecTM oraz homogenizatory HM 294/297 
to urządzenia łatwe w obsłudze, zapewniające, że próbki 
zostaną przygotowane prawidłowo  oraz łatwe w czyszcze-
niu lub samoczyszczące, dzięki czemu minimalizują zjawisko 
zanieczyszczenia krzyżowego, co ułatwia zastosowanie ich w 
laboratorium.

CT 293 CyclotecTM:  
Młynek laboratoryjny do zastosowań ogólnych

• Do próbek suchych przed mokrą chemią lub analizami IR. 
• Przeznaczony do próbek o niskiej zawartości tłuszczu/ 

wilgotności  
(do 15% wilgotności i 10% tłuszczu) 

CM 290 CemotecTM:  
Gruby przemiał ziarna bez utraty wilgotności

• Do przygotowywania próbek suchych przed pomiarem 
wilgotności.

• Przeznaczony do próbek o niskiej zawartości tłuszczu/ 
wilgotności (do 15% wilgotności i 10% tłuszczu) 

KN 295 KnifetecTM:  
Próbki o wysokiej zawartości tłuszczu i wilgotności oraz 
próbki włókniste. 

• Objętość próbki do 200 ml (30 - 200g)

HammertecTM: 
Przygotowanie próbek do analizy liczby opadania, analizy 
mokrego glutenu, pomiaru metodą Kjeldahla oraz analiz NIR.

• Nadaje się do suchych, sypkich próbek ziarna

Homogenizatory HM 294 i HM 297:  
Próbki o wysokiej zawartości tłuszczu i wilgotności oraz 
próbki włókniste.

• HM 294 0.1 – objętość próbki 1,5 kg  (maks. 1,5 l)
• HM 297 0.1 – objętość próbki 2,5 kg (maks. 2,5 l)
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CM 290 Cemotec™ 

Mielenie próbki bez utraty wilgotności.
Młynek CM 290 Cemotec™ został zaprojektowany specjalnie 
do mielenia ziaren i nasion bez utraty wilgotności. Jest to do-
skonały młynek do przygotowywania wszystkich typów próbek, 
w których wymagania w zakresie stopnia jednorodności oraz 
wielkości cząstek są umiarkowane.

Technologia

Opis:
CM 290 Cemotec™ działa na zasadzie pracy ścinającej dwóch 
tarcz, z których jedna jest ruchoma, a druga nieruchoma. 
Próbkę wprowadza się do środka elementu nieruchomego,  
a następnie jest ona miażdżona przez obie tarcze.
Odległość pomiędzy tarczami  można łatwo regulować przy 
pomocy wyskalowanego pokrętła, zmieniając tym samym 
grubość mielenia.

Akcesoria:
• Szklane butelki na próbki,  350 ml, 4 lub 40 szt./opak.
• Szczotka i szczotka druciana

Zalety:
• Brak utraty wilgotności
• Niezawodna, tradycyjna zasada działania
• Niski poziom hałasu
• Niski nakład czynności obsługowych

CM 290 Cemotec™

Typowy rozkład wielkości cząstek dla młynka CM 290 
Cemotec™ 

Urządzenie CM 290 Cemotec™ nadaje się do pracy z próbkami 
suchymi oraz o niskiej zawartości tłuszczu (do 15% wilgotności 
i 10% tłuszczu).
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CT 293 Cyclotec™

Szybkie przygotowanie próbek na potrzeby 
ogólnych analiz laboratoryjnych
Młynek CT 293 CyclotecTM umożliwia bardzo szybkie i wy-
godne przygotowanie próbek do szeregu różnych technik 
analitycznych, jak np. spektroskopia w podczerwieni, ozna-
czanie metodą Kjeldahla, oznaczanie zawartości błonnika, 
czy ekstrakcja rozpuszczalnikowa. Jest to doskonały młynek 
do przygotowywania wszystkich typów próbek, w których 
wymagania w zakresie stopnia jednorodności oraz wielkości 
cząstek są wysokie.

Młynek CT 293 CyclotecTM nadaje się do pracy z próbkami 
suchymi oraz o niskiej zawartości tłuszczu (do 15% wilgotności 
i 10% tłuszczu) – np. różnego rodzaju pasze, liście itp, jak 
również do mielenia chemikaliów, środków farmaceutycznych, 
i innych tego typu wyrobów.

Opis:
Młynek CT 293 CyclotecTM mieli próbki bardzo szybko, prze-
taczając je przez wewnętrzną powierzchnię wytrzymałej po-

Młynek CT 293 CyclotecTM ze standardowym podajnikiem i butelką szklaną 350 ml 

Typowy rozkład wielkości cząstek dla sita 1 mm
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wierzchni ściernej, a następnie przepuszczając ją przez drobne 
sito. Intensywny przepływ powietrza przez młynek zapewnia 
działanie samoczyszczące, co pozwala na mielenie kolejnych 
partii próbek sekwencyjnie, przy minimalnym poziomie zanie-
czyszczenia krzyżowego.

Akcesoria:
• Duży dozownik zapewnia łatwiejszy załadunek większych 

objętości próbek, lub próbek w postaci luźnej, jak np. pasze.
• Dostępne sita: 0,3 mm, 0,5 mm, 0,8 mm, 1 mm  

(0,5 oraz 1,0 w zestawie) i 2 mm
• Szklane butelki na próbki, 350 ml, 4 szt./opak. lub 40 

szt./opak.
• Rozwiązania przeciwpyłowe

· Wkładki do filtra przeciwpyłowego
· Odciąg pyłu ze złączem zewnętrznym

• Pierścienie rozdrabniające
· Pierścień rozdrabniający do próbek twardych
· Pierścień rozdrabniający do metali ciężkich
· Standardowy pierścień rozdrabniający, z węglika wolframu

• Wirniki
· Standardowy wirnik aluminiowy
· Wirnik niklowany – do analizy składników mineralnych

Zalety:
• Wysoka prędkość rozdrabniania, 4 gramy na sekundę
• Brak termicznej degradacji próbki
• Jednolity rozkład wielkości cząstek
• Niski nakład czynności obsługowych
• Zatwierdzenie AOAC przed analizą NIR (4.2.10 wyd. 17.)
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KN 295 Knifetec™

Szybkie przygotowanie próbek o wysokiej 
zawartości tłuszczu i wilgotności oraz pró-
bek włóknistych.
Młynek KN 295 Knifetec™ zaprojektowany został do przygo-
towywania próbek o wysokiej zawartości tłuszczu i wilgotności 
oraz próbek włóknistych, jak np.: nasiona oleiste, żywność 
gotowa, produkty mięsne, owoce, warzywa, zboża, nasiona 
i karma dla zwierząt.

Opis:
Szybkoobrotowy nóż oraz zegar sterujący pracą urządzenia 
umożliwiają przygotowywanie próbek w sposób szybki i po-
wtarzalny. Typowy czas przygotowania próbki wynosi od 2 do 
10 sekund. Wyłącznik bezpieczeństwa wbudowany w pokrywę 
urządzenia uniemożliwia włączenie młynka, gdy jest otwarty.

Młynek KN 295 Knifetec™ wyposażony jest w funkcję chło-
dzenia komory rozdrabniania. Można go podłączyć do kranu 
z zimną wodą lub innych systemów chłodzących dostępnych 
w laboratorium.
Produkty o wysokiej zawartości tłuszczu mają tendencję do 
przyklejania się do ścianek młynka, gdy tłuszcz mięknie podczas 
rozdrabniania, co ma niekorzystny wpływ na homogeniczność 
próbki.
Próbki włókniste mogą wytwarzać ciepło ze względu na więk-
szą wartość tarcia. Funkcja chłodzenia komory rozdrabniania 
przeciwdziała obu tym problemom, gwarantując odpowiednie 
przygotowanie próbki.

W pełni zdejmowalna pokrywa, aluminiowa komora rozdrab-
niania, oraz wyjmowany nóż obrotowy młynka KN 295 Knife-
tec™ ułatwiają usuwanie próbki oraz czyszczenie urządzenia 
pomiędzy użyciami.
Zdejmowana komora na próbki z pokrywą ułatwia pracę  
z próbką.

Zalety:
• Wyłącznik zegarowy
• Integralny system z w pełni zdejmowaną pokrywą oraz 

nożem obrotowym - łatwiejsze czyszczenie
• Funkcja chłodzenia komory zmniejsza stopień przywierania 

próbki do ścian młynka

Akcesoria: 
• Nóż obrotowy, ostry - standardowy: Nadaje się do 

większości zastosowań. 

• Nóż obrotowy do próbek o małej objętości 
 Nóż osadzony jest niżej niż standardowy nóż obrotowy. 

Dodatkowo wyposażony w ostrza. 

• Nóż obrotowy do granulatów 
 Ostrza noża znajdują się na różnych wysokościach, jedno 

niżej, a drugie wyżej, co przeciwdziała zakleszczaniu się 
granulatu pod ostrzem. Wyposażony w ostrza.

• Wieko z lejkiem do granulatów. 
 Pokrywa z wbudowanym dozownikiem do granulatów  

w formie lejka umożliwia użytkownikowi bezpieczne wpro-
wadzanie do młynka suchej karmy przy zamkniętej pokrywie 
oraz włączonym silniku. Rozwiązanie to przeciwdziała ak-
tywacji systemu bezpieczeństwa w wyniku przeładowania 
komory przy normalnym użytkowaniu.

• Taca na próbki ze stali nierdzewnej.                               
  Wykonana ze stali nierdzewnej taca na próbki przyśpiesza  

i ułatwia przesypywanie zmielonej próbki do butelek.

KN 295 Knifetec™
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Hammertec™

Młynek młotkowy do analizy liczby opadania
Młynek HammertecTM został stworzony specjalnie do przygo-
towywania próbek na potrzeby analizy liczby opadania, chemii 
mokrej, oraz analiz NIR. Jest to doskonały młynek do przygo-
towywania wszystkich typów próbek, w których wymagania  
w zakresie rozdrobnienia i stopnia jednorodności oraz wielkości 
cząstek są wysokie.  
Nadaje się do mielenia suchych, sypkich próbek ziarna.

Opis:
Skonstruowany z myślą o użytkowniku młynek Hammertec 
działa ciszej o co najmniej 1,5 dB w porównaniu z innymi do-
stępnymi rozwiązaniami. Jest także mniejszy i lżejszy niż młynki 
starszego typu, co pozwala zmniejszyć ryzyko uszczerbku na 
zdrowiu personelu laboratorium, a jego nowatorska konstruk-
cja zapobiega zjawisku zanieczyszczania próbki próbką, co 
zapewnia większą dokładność wyników.

Zalety:
• Niski poziom hałasu, brak konieczności korzystania ze słu-

chawek ochronnych
• O 20% lżejszy niż inne młynki dostępne na rynku - większa 

mobilność
• O prawie 60% mniejszy niż inne, podobne młynki - zajmuje 

mniej miejsca na warsztacie 

• Ułatwiający odbiór próbki wylot próbki z młynka cyklono-
wego  

• Łatwe czyszczenie elementów i wymiana paska napędowego
• Powłoki zapobiegające przywieraniu przeciwdziałają zanie-

czyszczaniu próbki próbką
• Zgodny z wymogami AACCI/ICC/ISO w zakresie analizy liczby 

opadania

Akcesoria: 
• Automatyczny dozownik
• Worek do odbioru próbki
• Szczotka do próbki
• Pasek płaski
• Worek na próbki
• Lejek do wprowadzania próbki z adapterem
• Adapter odbioru próbki
• Odbiór próbki do worka tekstylnego
• Filtr 0.8 mm
• Filtr 0.5 mm
• Filtr 1.0 mm

Odpowiada wymogom metod  
AACCI/ICC/ISO.
AACC: Młynek do próbek z 0,5- lub 0,8-milimetrowym sitem 
do wytwarzania mączki o następującym rozkładzie wielkości 
cząstek: >500 μm, 0–10%; >210 i <500 μm, 25–40%; <210 
μm, 75–50%. 
ISO: Młynek laboratoryjny typu młotkowego, wyposażony w 
sito o grubości 0,8 mm, pozwala uzyskać produkt pełnego 
przemiału odpowiadający parametrom wielkości cząstek okre-
ślonym w punkcie 8.1.3.

Wymienny pasek napędowy wirnika
Wymiana paska napędowego jest łatwa, jak nigdy dotąd. 
Urządzenie zostało zaprojektowane z uwzględnieniem 
łatwego dostępu do paska, dzięki czemu nawet laik 
może go wymienić bez trudu. 
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Szybka maceracja i homogenizacja próbek 
różnego typu.
Homogenizatory HM 294 i HM 297 przeznaczone są do ma-
ceracji i homogenizacji różnych próbek o wysokiej zawartości 
wilgoci i tłuszczu oraz próbek włóknistych. 
Przykładowe zastosowania: 

• Redukcja rozmiaru paszy, żywności suchej i produktów che-
micznych

• Homogenizacja mięsa, ryb, owoców, warzyw, oraz gotowych 
produktów spożywczych (pizzy, pasztecików i produktów 
mrożonych) oraz preparatów farmaceutycznych.

• Homogenizatory pozwalają na homogenizację zamrożonych 
próbek żywności w krótkim czasie, umożliwiając tym samym 
przeprowadzanie analiz komponentów o niskiej stabilności, 
np. witamin.

Opis:
Powtarzalny stopień homogenizacji możliwy jest do uzyskania 
dzięki działaniu zakrzywionych noży.
Homogenizacja uzyskiwana jest poprzez wysoką prędkość 
noża połączoną z dużą siłą cięcia.
Zakrzywione noże wytwarzają poziomy obieg materiału, co 
ułatwia szybką i dokładną homogenizację.
Pełna homogenizacja próbki zajmuje zazwyczaj od 20 do 60 
sekund.
Magnetyczny wyłącznik bezpieczeństwa uniemożliwia pracę 
homogenizatorów HM 294 i HM 297 jeżeli przezroczyste wieko 
nie zostało zamknięte i zablokowane.

Homogenizatory HM 294 i HM 297 dostarczane są z wszech-
stronnym mikro-ostrzem w zestawie. Dodatkowo dla obu 
urządzeń dostępne są misy stalowe oraz oraz noże gładkie, 
które zwiększają komfort pracy. 

Akcesoria:
• Dostępne elementy tnące: 

mikro-ostrza (w zestawie) 
oraz nóż gładki.

• Dodatkowe misy

HM 297 Funkcje  
i zalety
• Mocny, dwubiegowy 

(3000/1500 obr./ min ) 
silnik trójfazowy, 400 V 50 Hz

• Dostępny jest również model o zmiennej prędkości pracy 
(do 1500 obr. min.) z silnikiem jednofazowym, 115 V 60 Hz

• Misa ze stali nierdzewnej, poj. 5.5 l 
• Objętość próbki: 0,1 - 2,5 kg  (maks. 2,5 litra)
• Tryb pulsacyjny do obróbki żywności mrożonej
• Wszechstronny nóż z mikro-ostrzami ze stali nierdzewnej  

w zestawie. Nóż z ostrzem gładkim dostępny jako opcja.
• Wyłącznik bezpieczeństwa zwiększa bezpieczeństwo dla 

użytkownika
• Łatwe czyszczenie

HM 294 Funkcje i zalety
• Mocny silnik jednofazowy,  1500 obr./ min. 
• Dostępne również modele 230V/50Hz oraz 115V/60Hz
• Misa ze stali nierdzewnej, poj. 3.5 l
• Objętość próbki: 0,1 - 1,5 kg (maks. 1,5 litra)
•  Tryb pulsacyjny do obróbki żywności mrożonej
•  Wszechstronny nóż z mikro-ostrzami ze stali nierdzewnej  

w zestawie. Nóż z ostrzem gładkim dostępny jako opcja.
•  Wyłącznik bezpieczeństwa zwiększa bezpieczeństwo dla 

użytkownika
• Łatwe czyszczenie

Nóż z ostrzem gładkim (z lewej) lub  
z mikro-ostrzami (z prawej)

Homogenizator HM 294 i HM 297
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Pozwól firmie FOSS zadbać o twoją inwestycję i zapewnić jej maksymalny zwrot. Skorzystaj z 4-letniej gwarancji oferowa-
nej w ramach nowej umowy serwisowej FossCare Premium lub 2- letniej gwarancji w ramach innych wariantów umowy 
FossCare. Oprócz poczucia bezpieczeństwa przez cały okres gwarancji zapewniamy konserwację urządzeń, co daje pewność 
prawidłowego działania urządzeń analitycznych każdego dnia, przez wiele lat. 

Dlaczego regularna konserwacja urządzeń ma znaczenie?
Podobnie jak w przypadku innych rozwiązań analitycznych, urządzenia FOSS należy poddawać regularnej konserwacji  
w celu zapewnienia optymalnej wydajności oraz długiej trwałości użytkowej. Przeciwdziałanie kosztownym przestojom to 
kwestia przestrzegania norm fabrycznych oraz regularnej wymiany części eksploatacyjnych zanim ulegną zużyciu. Gwa-
rantuje to uzyskanie wiarygodnych i spójnych wyników analiz na najwyższym poziomie. 

Profilaktyka i konserwacja predykcyjna, w połączeniu z globalnym wsparciem 300 specjalistów zajmujących się serwisem, 
aplikacjami, oprogramowaniem i kalibracją, dają pewność, że Państwa urządzenia będą działały prawidłowo przez cały 
okres użytkowania.

YEAR
WARRANTY

with all FossCare Premium 
Preventive Maintenance 

Agreements 

YEAR
WARRANTY

with FossCare Basic & Standard 
Preventive Maintenance 

Agreements 

Rozszerzona gwarancja 
na nowe analizatory  
z umową FossCare

Zabezpiecz swoją inwestycję  
z umową serwisową FossCareTM

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem firmy FOSS.

Korzyści płynące z umowy serwisowej FossCare TM:
• Rozszerzona gwarancja (dwa lub cztery lata w zależności od wybranego pakietu)

• Regularna konserwacja; aparat jest diagnozowany, czyszczony, regulowany, sprawdza-
ny i rekalibrowany

• Maksymalnie skrócony czas przestoju, wymiana części zanim nastąpi zużycie

• Spójne, dokładne i wiarygodne wyniki, którym można zaufać 

• Konserwacja prewencyjna z terminami wizyt dopasowanymi do potrzeb klienta

• Pomoc telefoniczna 

• Niskie, określone ceny serwisu – brak nieprzewidzianych wydatków

• Rabaty na usługi dodatkowe, części zamienne, szkolenia, materiały eksploatacyjne i 
aktualizacje oprogramowania
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Cecha CM 290 Cemotec™ CT 293 Cyclotec™ KN 295 Knifetec™ Homogenizatory Hammertec™

Typ próbki Próbki suche, do 15% 
wilgotności i 10% za-
wartości tłuszczu, np.:

zboża, ziarna

nasiona

nasiona roślin strącz-
kowych

sucha żywność granu-
lowana 

karma dla zwierząt w 
granulacie

Próbki suche, do 15% 
wilgotności i 10% za-
wartości tłuszczu, np.:

zboża, ziarna

nasiona

karma dla zwierząt w 
granulacie

siano, słoma (w posta-
ci suchej, przygotowa-
na w kawałkach o dł. 
2 - 3 cm). 

Kiszonka (w postaci 
suchej, przygotowana 
w kawałkach o dł. 2 - 
3 cm)

karma dla zwierząt w 
granulacie

liście

tytoń

Próbki o wysokiej 
zawartości wilgotności 
i tłuszczu oraz próbki 
włókniste, np.:

zboża, ziarna

nasiona roślin strącz-
kowych

nasiona oleiste

orzechy

groszek - w postaci 
suchej lub mokrej

kukurydza - w postaci 
suchej lub mokrej

karma i pasza dla 
zwierząt w granulacie 
(3 - 4 mm)

Granulaty do 6 mm 
dł. - przy użyciu wieka 
z podajnikiem do 
granulatów

produkty mięsne

owoce i warzywa

Próbki o wysokiej 
zawartości wilgotności 
i tłuszczu oraz próbki 
włókniste, np.:

mięso i produkty 
mięsne

dania gotowe

pasza, siano, słoma i 
kiszonka  
(zalecanymodel 297)

ryby* oraz  
produkty rybne

owoce i warzywa

* może wymagać usunię-
cia łuski i skóry

Suche, sypkie próbki  
pełnego ziarna

Rozmiar 
próbki

< 14 mm (miażdżenie 
wstępne wymagane dla 
większych rozmiarów)

Do 10 mm, lub do 40 
mm przy użyciu duże-
go podajnika

Do 200 ml,  
(30 - 200 ml)

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

Do 10 mm lub do 40 
mm przy użyciu duże-
go podajnika

Metoda  
rozdrab-
niania

Dwie tarcze, stacjonar-
na i obrotowa

Wirnik, pierścień roz-
drabniający i sito Nóż obrotowy Różne noże obrotowe Młynek młotkowy

Czas/ wy-
dajność 
rozdrab-
niania

ok. 3 g/ s ok. 4 g/ s od 2 do 10 sekund od 20 do 60 sekund

300 g poniżej 60 
sekund dla próbek o 
wilgotności na pozio-
mie 13%, w zależności 
od typu i wilgotności 
próbki

Prędkość 
rozdrab-
niania 

Tarcza obrotowa, 3000 
obr./ min.

Wirnik 10 000 obr./ 
min. Nóż 16 000 obr./ min.

(294):  
Nóż, 1 500 obr./ min. 
(297):  
Nóż 1 500/ 3 000 obr./ 
min.

16800 obr/ min.

Wielkość 
cząstki Śruta gruba Śruta drobna, jedno-

rodna
Zależy od  
próbki

Zależy od próbki ISO 3093 lub norma 
ekwiwalentna

Zegar Nie Nie Tak Nie Nie

Zabezpie-
czenia Mikro-przełącznik Mikro-przełącznik, 

hamulec silnika
Mikro-przełącznik,  
solenoid

Magnetyczny wyłącznik 
bezpieczeństwa

Hamulec bezpieczeń-
stwa
Mikro-przełącznik

Sposób 
czyszcze-
nia

Niski poziom zanie-
czyszczenia krzyżo-
wego

Niski poziom zanie-
czyszczenia krzyżo-
wego 

Ręczne Ręczne
Niski poziom zanie-
czyszczenia krzyżo-
wego 

Dane techniczne

Charakterystyka działania



10

Informacje o wyposażeniu

CM 290 Cemotec™ 
• CM 290 Cemotec™ w zestawie  z utwardzanymi tarczami rozdrab-

niającymi , lejkiem, wiekiem do lejka, szklanymi butelkami na próbki 

(350 ml, 4 szt./ opak.), szczotką drucianą, szczotką zwykłą, instrukcją 

obsługi oraz skróconą instrukcją, silnik: 200-230 V, 50-60 Hz)

•  j.w. ale dla wersji z silnikiem 115 V, 50-60 Hz

Akcesoria:
•  Szklane butelki na próbki, 350 ml, 4 szt./opak. i 40 szt./opak.

• Szczotka druciana

• Szczotka zwykła

• Lejek z wiekiem

• Tarcze rozdrabniające (para)

CT 293 Cyclotec™ 
• CT 293 Cyclotec™ w zestawie ze szklanymi butelkami na próbki 

350 ml, 4 szt./ opak, sitem 0,5 i 1,0 mm, szczotką, 5 wkładami 

filtra, szczotką okrągłą, zatyczką silikonową, kluczem imbusowym, 

pierścieniem rozdrabniającym standardowym, zestawem napinacza 

paska napędowego, instrukcją obsługi i skróconą instrukcją, silnik 

200-230 V, 50 Hz

• j.w. ale dla wersji z silnikiem 115 V, 60 Hz

Akcesoria:
• Szklane butelki na próbki, 350 ml, 4 szt./opak. i 40 szt./opak.

• Zasyp próbek z dużym otworem do pasz objętościowych

• Odciąg pyłu ze złączem zewnętrznym

• Wkłady filtra przeciwpyłowego (20 szt./ opak.)

• Sito 0,3 mm

•  Sito 0,5 mm

•  Sito 0,8 mm

•  Sito 1,0 mm

•  Sito 2,0 mm

• Wirnik standardowy

• Wirnik niklowany

• Pierścień rozdrabniający do próbek twardych

• Pierścień rozdrabniający do metali ciężkich

• Pierścień rozdrabniający, Pierścień rozdrabniający, z węglika wol-

framu

KN 295 Knifetec™ 
• KN 295 Knifetec™ w zestawie z ostrym nożem obrotowym, skro-

baczką, zaciskiem, rurkami PCV 2 m, szklanymi butelkami na próbki 

350 ml (4 szt./ opak.), pokrywą aluminiową, pokrywą aluminiową, 

tacą ze stali nierdzewnej, instrukcją obsługi, silnik: 230 V, 50-60 Hz

• j.w.+  transformator napięcia 115 V, 50-60 Hz 

Akcesoria
•  Nóż obrotowy, ostry - standardowy

• Nóż obrotowy do próbek o małej objętości  

•  Nóż obrotowy do granulatów     

• Zespół wieka do granulatów

•  Szklane butelki na próbki, 350 ml, 4 szt./opak. i 40 szt./opak.

• Taca ze stali nierdzewnej

• Komora aluminiowa z pokrywą

• Skrobaczka

•  Szczotka

• Transformator napięcia 115 V/230 V

Hammertec™ 
HammertecTM, w zestawie z automatycznym dozownikiem, adapte-

rem wylotu próbki, lejkiem do próbki z adapterem, paskiem płaskim, 

workiem na próbkę, szczotką do próbki, filtrem 0,8 mm, pudełkiem, 

instrukcją obsługi, listą części zamiennych i opakowaniem na instruk-

cję, silnik: 100-120 VAC 60 Hz

Akcesoria
• Instrukcja obsługi

• Szczotka do próbki

• Pasek płaski

• Worek na próbki

•  Lejek do wprowadzania próbki z adapterem

•  Adapter wylotu próbki

•  Odbiór próbki do worka tekstylnego

•  Filtr 0.8 mm

•  Filtr 0.5 mm

• Filtr 1.0 mm

Homogenizator HM 294 
• Homogenizator w zestawie z misą ze stali nierdzewnej (3,5 l), 

wszechstronnym nożem z mikro-ostrzami, przezroczystym wiekiem 

i instrukcją obsługi, silnik: 1 500 obr./ min, 1 x 230 V, 50 Hz

• j.w., ale 1 x 115 V, 60 Hz

Akcesoria
• Misa ze stali nierdzewnej 3,5 l

• Nóż z ostrzem gładkim

• Nóż z mikro-ostrzami

• Ostrzałka do noża

Homogenizator HM 297 
• Homogenizator 1500 / 3000 obr./ min., 3-fazowy, 400 V, 50Hz,  

w zestawie z misą ze stali nierdzewnej 5,5 l, nożem z mikro-ostrza-

mi, przezroczystym wiekiem ze skrobaczką oraz instrukcją obsługi

• Homogenizator o zmiennej prędkości (do  1 500 obr./ min.), 1-fa-

zowy, 115 V, 60 Hz, w zestawie z misą ze stali nierdzewnej  5,5 

l, nożem z mikro-ostrzami, przezroczystą pokrywą ze skrobaczką 

oraz instrukcją obsługi

Akcesoria
• Misa ze stali nierdzewnej, 5,5 litres, 2097

• Nóż z ostrzem gładkim, 2097                                                                                                                                          

• Nóż z mikro-ostrzami, 2097  

• Ostrzałka do noża     



Wymagania instalacyjne:

CM 290 Cemotec™ 
Zasilanie: 200-230 V, 50-60 Hz
 115 V, 50-60 Hz
Zużycie energii: 450
Masa netto:  21,3 kg
Wymiary (Dł. x Gl. x Wys.): 167 x 385 x 350 mm
Prędkość wirnika, tarcza  
rozdrabniająca:  3 000 obr./ min.

CT 293 Cyclotec™ 
Zasilanie: 200-230 V, 50 Hz
 115 V, 60 Hz
Zużycie energii: 600 W
Masa netto:  21,2 kg
Wymiary (Dł. x Gł. x Wys.): 317 x 307 x 452 mm
Prędkość wirnika: 10 000 obr./ min.

KN 295 Knifetec™ 
Zasilanie: 230 V, 50-60 Hz
Zużycie energii:  600 W 
Masa netto:  7,5 kg 
Wymiary (Dł. x Gl. x Wys.):  190 x 322 x 237 mm 
Prędkość wirnika:  16 000 obr./ min. 
Przyłącze wodne: 2 l/min, 10-15°C

Hammertec™ 
Zasilanie:  200-240 VAC 50/60 Hz
 100-120 VAC 50/60 Hz  
Zużycie energii: 1300 W  
Masa: 40,6 kg  
Wymiary: (szer. x gł. x wys.)  240 x 555 x 460 mm  
Poziom hałasu:  Poniżej 80 dB  
Temperatura:  Do użytku wewnętrznego, 5-40 
˚C 

Homogenizator HM 294 
Zasilanie: 230 V, 50 Hz 1-fazowe
 115 V, 60 Hz 1-fazowe
Zużycie energii:  500 W
Masa netto: 15 kg
Pojemność:  misa 3,5 l
 1,5 l cieczy
Prędkość wirnika: 1 500 obr./ min.
Wymiary (Dł. x Gl. x Wys.):  250 x 410 x 300 mm

Homogenizator HM 297 
Zasilanie:  400 V, 50 Hz 3-fazowe
 115 V, 60 Hz 1-fazowe
Zużycie energii: 750 W 1-fazowe / 1400 W 3-fazowe
Masa netto: 25,5 kg
Pojemność: misa 5,5 l
 2,5 l cieczy
Prędkość wirnika: 1 500 obr./ min. (1 faza) 
 1 500 i 3 000 obr./ min. (3 fazy)
Wymiary (Dł. x Gł. x Wys.): 270 x 460 x 400 mm
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FOSS 
Osmańska 14
02-823 Warszawa
Polska

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

foss@foss.pl
www.foss.pl


