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KN 295 KnifetecTM

Rychlá příprava vzorků s vysokým obsahem tuku, vysokou vlhkostí                
a vláknité vzorky.

Laboratorní mlýnek KN 295 KnifetecTM je ideální pro
přípravu vzorků před analýzou s vysokým obsahem tuků,
vlhkosti a vlákniny, jako jsou olejnatá semena, hotová jídla,
masné výrobky, ovoce, zelenina, obilovin, semen a krmiv.

Rychlá příprava vzorků

Vysokorychlostní rotor zajišťuje rychlou přípravu vzorků
od dvou do deseti sekund, příprava až 200 ml vzorku
najednou. Jednoduché ovládání časovače zajišťuje
reprodukovatelnou přípravu vzorku.

Snadná a bezpečná obsluha

Moderní design zajišťuje snadné ovládání. Manipulaci se
vzorkem usnadňuje vyjímatelná miska s víkem, zatímco
bezpečnostní spínač zabraňuje náhodného spuštění mlýnku
při sejmutí víka. Knifetec může být ovládán jednou rukou.

Postaveno pro práci

Robustní konstrukce usnadňuje údržbu a čištění mlýnku
mezi jednotlivými vzorky. Vodou chlazená mlecí komora
mlýnku chrání vzorky citlivé na teplo s vysokým obsahem
tuku .

Typ vzorku

Pro vzorky s vysokým obsahem tuku, 
vlhkosti a vlákninou. Až 200 ml 
vzorku (30-200 g).

Technologie

Mletí probíhá vysokorychlostním 
rotorovým listem a  ovládání zajišťuje 
jednoduchý časovač pro velmi 
rychlou a reprodukovatelnou 
přípravu vzorku.

K dispozici je několik odnímatelných 
listů rotoru pro různé typy vzorků.
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Specifikace

Instalační požadavky

Příslušenství 
• Rotorový list ostrý - standard: Velká většina aplikací pracuje dokonale s tímto
standardním rotorovým listem.
• List rotoru pro malé objemy vzorku
Listy jsou umístěny níže v misce než standardní listy rotoru. Kromě toho má ostré hrany.
• Rotorový list pro pelety
Čepele jsou umístěny na různých úrovních, jedné nižší a jednu vyšší, což pomáhá zabránit
hromadění pelet pod rotor. Kromě toho má ostré hrany.
• Víko s nálevkou na pelety
Toto víko s přídavnou násypkou umožňuje uživateli bezpečně přidávat „granule“ (pelety
pro zvířata v zájmovém chovu) přímo do mlýnku při provozu. Tím se zabrání „zaseknutí“
způsobený přetížením mlecí komory při běžném používání.
• Zásobník na vzorky z nerezové oceli
Zásobník na sběr vzorků z nerezové oceli umožňuje rychle a snadno přenos mletého vzorku
do vzorkovnice.

Údaje o výkonu

Typ vzorku Vzorky s vysokou vlhkostí, obsahem tuku a vlákniny, jako 

například: obiloviny, cereálie, fazole, olejnatá semena,

ořechy, hrášek - mokrý a suchý, kukuřice - mokrá a suchá, 

granulované krmivo a krmivo pro domácí zvířata (3-4

mm), pelety do 6 mm - s víkem na pelety, masné výrobky, 

zelenina a ovoce

Velikost vzorku Maximální objem 200 ml, (30 - 200 ml)

Rychlost mletí / čas 2 až 10 sekund

Rychlost mletí List čepele 16 000 ot / min

Velikost částic V závislosti na vzorku

Časovač Ano

Bezpečnostní mikrospínač Solenoid

Čištění Manuální

Napájení 200-240 V, 50-60 Hz

Spotřeba energie 600 W

Čistá hmotnost 7,5 kg
Rozměry (š xv x h) cm 19 x 32,2 x 23,7 cm

Přívod vody 2 l / min, 10-15 ° C


