
MISTRAL
650R/

651R/652R

MISTRAL: NÁŠ SORTIMENT ELEKTRICKÝCH ŠROTOVNÍKOV NA OBILIE 
MISTRAL je náš rad elektrických šrotovníkov špeciálne navrhnutých na mletie akéhokoľvek druhu suchého obilia (pšenica, jačmeň, raž, 

ovos, kukurica, proso atď.) alebo akéhokoľvek iného suchého nemastného produktu. MISTRAL, ktorý je vhodný na hobby a domáce 

použitie na výrobu mletého obilného zrna pre zvieratá, je k dispozícii v troch verziách, ktoré vyhovujú všetkým potrebám:   

• Model 650R, vybavený veľkým plastovým zásobníkom s objemom 50 l na zber mletého produktu;

• Model 651R s 20l plechovým košom, ktorý je ľahký a ekologický;

• Model 652R, s pozinkovanými oceľovými nohami a dvojvrstvovým vrecom z polypropylénu a juty na zber mletého produktu. 

Konštrukcia mlynčekov MISTRAL umožňuje mletie obilnín bez uvoľňovania prachu a produkuje dobré množstvo mletých obilnín za 

hodinu v pomere k ich veľkosti; mleté množstvo sa mení v závislosti od mletého produktu, jeho vlhkosti a použitého sita. Rôzne 

otvory 4 dodávaných sít alebo 2 voliteľných sít umožňujú získať múku a mletý výrobok rôznej jemnosti, ktorý sa dá použiť pre 

kurčatá, sliepky, králiky a všetky druhy zvierat. Šrotovníky radu MISTRAL sa ľahko rozoberajú a sú vybavené aj bezpečnostným 

mikrospínačom, ktorý zabraňuje činnosti noža, keď stroj nie je vybavený sitom, pretože bezpečnosť je prvoradá.
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Kat.číslo EAN kód Hmotnosť Rozmery Kapacita zásobníka Výkon

650R 8068057261685 7.7 kg 44x44x101 cm 10 kg 1,2 kW

651R 8068057262682 7 kg 36x36x84 cm 10 kg 1,2 kW

652R 8068057262699 9.5 kg 55x50x100 cm 10 kg 1,2 kW

TECHNICKÉ VLASTNOSTI
• Napätie: 220 V 50 Hz 1200 g/min, jednofázový
• Maximálny výkon: 1,6 HP - 1,2 kW
• Hodinový výkon: 40/200 Kg/h
• Telo: plastový a oceľový materiál

• Externé zapojenie: zapojenie uzemňovacej svorky
• Typ obilia na mletie: kukurica,  jačmeň, ovos, raž, pšenica, 

proso atď.

TECHNICKÉ ÚDAJE
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SITÁ K ŠROTOVNÍKU

Vo vnútri zariadenia MISTRAL sa okrem už zmontovaného nachádzajú ďalšie 3 
sitá z lisovaného pozinkovaného plechu, ktoré umožňujú zvoliť veľkosť  zŕn.
Hodinová produkcia sa líši v závislosti od výrobku:

1. S dodanými sitami (Ø 2 - 4 - 6 - 8 mm, z lisovaného pozinkovaného plechu): cca.
100 - 200 kg/h

2. S voliteľnými sitami z nehrdzavejúcej ocele (Ø 0,6 - 0,8 - 1,5 mm): cca 40-70 kg/h

Rezný nôž
Spoločný pre všetky modely - vyrobený 

z tvarovanej ocele, funkčný, na 

optimálne mletie obilia. 

Pozinkované oceľové nohy s 
plastovými krytmi v spodnej časti. 
Pre model 652R, silné a stabilné.

Spínač napájania 
Spoločný pre všetky modely - ľahko 

dosiahnuteľný a praktický, umožňuje 

zapnutie a vypnutie mlynčeka.

Zásobník
Spoločný pre všetky modely - na 

vkladanie zŕn pripravených na mletie 

50 l plastový zásobník 
pre model 650R.

20 l pozinkovaný oceľový zásobník  
pre model 651R.

Dvojvrstvové vrecko na zber mletého 

produktu   Pre model 652R: polypropylénová 

vnútorná strana a jutová vonkajšia strana

Základňa z tlakovo liateho hliníka 
V prípade modelu 652R  je základňa miesto, 

kde sa vkladajú nohy.

Uzatvárací krúžok
Pre modely 650R a 651R umožňuje 

bezpečne spojiť hornú časť frézy s jej 

zásobníkom.

PODROBNOSTI O VÝROBKU




