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Kladivov! ml!n
SK 100 comfort

Kladivov! ml!n RETSCH SK 100 comfort je vhodn! pro hrubou 
a jemnou redukci velikosti "ástic v dávkovém nebo i v kon-
tinuálním procesu. M#$e zpracovávat st%edn& tvrdé a$ k%ehké 
materiály s tvrdostí zhruba a$ do 6 stupn& Mohsovy stupnice 
tvrdosti. Ml!n SK 100 je navr$en pro univerzální pou$ití: od 
p%ípravy vzork# v laborato%ích a pr#myslov!ch v!robách p%es 
pilotní instalace a$ po p%ípravu dávek materiálu ve v!robních 
provozech.

Mletí s pomocí t"#k!ch úder$

Zm&na velikosti "ástic u 
kladivov!ch ml!n# je zp#sobena 
úderem, tlakem a st%i$n!m 
efektem. Mlet! materiál prochází 
trycht!%em p%ímo do st%edu 
mlecí komory, kde je zachycen 
kladivov!m rotorem a mele se 
mezi mlecími deskami rotoru a 
ozubenou vlo$kou. Jakmile je 
materiál men'í ne$ je velikost 
otvor# spodního síta, propadá do 
záchytné nádoby. Proud vzduchu, 

Technika SK 100 comfort

kter! se vytvá%í p%i otá"ení 
kladivového rotoru pomáhá 
vytla"ovat pomlet! materiál p%es 
spodní síto do záchytné nádoby. 
Velmi jemná frakce je zachycuje 
na filtra"ním rukávu umíst&ném 
p%ed záchytnou nádobou.

Kladivové ml!ny RETSCH se pou$ívají 
pro redukci velikosti "ástic:

! cementového slínku
! koksu
! skla
! %t"rku
! minerál$
! rud
! keramick!ch kysli&ník$
! kal$
! p$d

a mnoha dal'ích podobn!ch 
materiál#.

Maximální vstupní velikost pro sypké 
materiály je 15 mm, pro jednotlivé 
kusy 20 mm. Kone"ná jemnost a 
v!kon závisí na lomov!ch vlastno-
stech mletého materiálu a velikosti 
otvor# spodního síta. Díky silnému 
motoru je mo$né v mnoha p%ípadech 
dosáhnout kone"né jemnosti 

<100 µm jedním pr#chodem ml!-
nem.
Ml!n SK 100 comfort se vyzna"uje 
vysok!m provozním komfortem ob-
sluhy a bezpe"nosti. Dví%ka mlecí 
komory ml!nu lze otevírat a uzavírat 
rychle pomocí rychlouzáv&ru. To 
znamená, $e v&t'inu "asu zabere 
pouze v!m&na síta a "i't&ní mlecí 
komory. Pokud se otev%e za chodu 
ml!nu rychlouzáv&r dví%ek, aktivuje 
bezpe"nostní spína" brzdu motoru a 
ta zastaví otá"ení za dobu krat'í ne$ 
0,5 sekundy. Vstupní trycht!% je vy-
baven zábranou proti vsunutí ruky a 
ochranou proti zp&tnému vylétávání 
mletého materiálu.

Kladivové ml!ny RETSCH jsou ro-
bustní a bezúdr$bové stroje vyro-
bené v souladu se sm&rnicemi CE. 
Vysoká kvalita zpracování zaru"uje, 
$e ml!ny budou bezproblémov& pra-
covat po dlouhá léta.

P'ehled

! vysok! v!kon
! vysoké kone"né jemnosti
! bezpe"né pou$ívání
! jednoduchá v!m&na spodních 

sít
! velk! rozsah p%íslu'enství
! bezúdr$bov! pohon
! bezpe"né provedení podle 

standardu CE
! dvouletá záruka
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Provedení ml!nu

T&leso ml!nu je vyrobeno ze slitiny 
hliníku. Podle zvlá'tního provedení 
(viz tabulka) jsou mlecí vlo$ky a 
mlecí nástroje vyrobeny z r#zn!ch 
materiál#. Volba materiálového 
provedení závisí p%ednostn& na mle-
tém materiálu. Chromová ocel se 
doporu"uje pro tvrdé materiály, ne-
rezová ocel pro korozivní materiály. 
Mlecí desti"ky vyrobené z oceli 
1.1740 lze pou$ít pro mletí bez kon-
taminace t&$k!mi kovy.

Spodní síta se vyráb&jí s otvory typu 
conidur (struhadlo) nebo s kruhov!mi 
otvory a jsou k dispozici ve 14 ve-
likostech. Pro mletí bez kontaminace 
t&$k!mi kovy je k dispozici 6 velikostí 
sít vyroben!ch z materiálu St 1203.

Standardní dodávka ml!nu zahrnuje 
nerezovou záchytnou nádobu (5 l) 
a  textilní filtra"ní rukáv. Ml!n lze 
upevnit na pracovní st#l nebo na 
st&nu, doporu"ujeme v'ak montá$ 
na stativ, kter! je mo$né objednat 
jako p%íslu'enství. Dal'í u$ite"né 
p%íslu'enství naleznete na stran& 12.

Robustní a ú&inn!

V!konová data SK 100 comfort
Aplikace redukce velikosti

Mlet! materiál st%edn& tvrd!, k%ehk!

Vstupní velikost*  <15 mm

Kone"ná jemnost* <100 µm

Objem záchytné nádoby 5 nebo 30 l

V!kon*  a$ do 80 kg/h

Technická data
Pohon  t%ífázové a jednofázové motory

Motorová brzda  ano

V!kon motoru  1,1 kW

Otá"ky motoru p%i 50 Hz  2.850 min-1

Otá"ky motoru p%i 60 Hz  3.420 min-1

( x V x H (se stativem) 560 x 1200x 700 mm

Hmotnost (se stativem) zhruba 58 kg

Hodnoty hluku (m"'ení hluku podle DIN 45635-31-01-KL3)

Emisní hodnota vzta$ená k pracovi'ti LpAeq 86 dB(A)

Hladina hluku LWA 95 dB(A)

Podmínky m&%ení:

     Mlet! materiál  k%emenn! 't&rk, velikost zrnek <3 mm

*v závislosti na mletém materiálu a pou$itém p%íslu'enství

Kladivov! ml!n SK 100     Obj. &íslo
Dodávan! s mlecí vlo$kou, k%í$ov!m rotorem, mlecími desti"kami, filtra"ním rukávem (240 mm) a záchytnou nádobou (5 l) 

(Prosím objednejte stativ a spodní síto zvlá'))

Kladivov! ml!n SK 100 comfort, provedení:  litina  chromová ocel  nerezová ocel         bez t&$k!ch kov#

SK 100 comfort  pro 3/N~400 V, 50 Hz 20.735.0001 20.735.0002 20.735.0003 20.735.1001

SK 100 comfort  pro 230 V, 50 Hz 20.735.0007 20.735.0008 20.735.0009 20.735.1007

SK 100 comfort  pro 110 V, 60 Hz 20.735.0010 20.735.0011 20.735.0012 20.735.1010

Spodní síta pro SK 100       Obj.&íslo
    otvory conidur      Kruhové otvory

Velikost otvor# v mm    0,12 0,20 0,25 0,50 0,75 1,00 1,50 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 8,00 10,00

Spodní síta, nerezová ocel

Obj. "íslo: 02.407…   0059 0013 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012

Spodní síta, ocel St 1203 pro mletí bez kontaminace t&$k!mi kovy

Obj. "íslo: 02.407…   0083 0084 0085 0086 – 0087 – 0088 – – – – – –

P'íslu%enství pro SK 100       Obj.&íslo
Stativ pro SK 100        01.824.0028

Mlecí nástroje, materiál:  litina  chromová ocel  nerezová ocel  ocel 1.1740 

Mlecí vlo$ky  22.443.0001 22.443.0002 22.443.0003 –

Kladivov! k%í$  22.716.0001 – 22.716.0002 –

Mlecí desky (3 kusy)  – 22.526.0001 22.526.0002 22.526.0006

Objednací data pro kladivov! ml!n SK 100

Provedení
  Mlecí vlo$ka  Kladivov! k%í$  Mlecí desti"ky

SK 100, litina  litina  litina  chromová ocel

SK 100, chromová ocel  chromová ocel  litina  chromová ocel

SK 100, nerezová ocel  nerezová ocel  nerezová ocel  nerezová ocel

SK 100, bez t&$k!ch kov#  litina  litina  ocel 1.1740



 

 

 

BIA VERDER s.r.o. 

Vod*anská 651/6
CZ - 198 00  Praha 9 - Kyje  
+eská republika

Tel +420-286 853 870
Fax +420-286 856 337

E-mail jaroslav.seiml@retsch.cz
Web www.retsch.cz
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RETSCH – Vá' specialista na 
p%ípravu vzork# materiálu Vám 
nabízí obsáhl! program p%ístroj#.
Rádi Vás budeme informovat o 
na'ich drti"ích, ml!nech, síto-
vacích strojích, d&li"ích materiálu, 
vibra"ních podava"ích, su'i"kách a 
ultrazvukov!ch lázních.

Objednací data pro p'íslu%enství
P'íslu%enství pro SR 200, SR 300 a SK 100 comfort     Obj. &íslo
Stativ pro SR 200, SK 100       01.824.0028

Sada kole"ek pro stativ       22.609.0003

Vibra"ní podava"e* 

Vibra"ní podava" DR 100 pro 220 –240 V, 50 Hz, komplet se 75 mm vibra"ní li'tou, trycht!%em a dr$ákem 70.937.0056

Vibra"ní podava" DR 100 pro 110 –120 V, 60 Hz, komplet se 75 mm vibra"ní li'tou, trycht!%em a dr$ákem  70.937.0057

Stativ pro pou$ívání DR 100 s SR 200, SR 300, SK 100     22.742.0003

Filtry a záchytné nádoby

Kruhov! filtr z d&rovaného plechu conidur pro 5 litrovou záchytnou nádobu   22.187.0001

Upev*ovací krou$ky pro kruhov! filtr, s 5 prachov!mi filtry    22.748.0001

Prachov! filtr pro kruhov! filtr, 25 kus#      22.524.0002

Nerezová záchytná nádoba, 5 litr#            01.011.0023

Filtra"ní rukáv pro 5 litrovou záchytnou nádobu, délka 240 mm, s p%írubou comfort    22.187.0003

Náhradní filtra"ní rukáv pro 22.187.0003     02.186.0027

Plastová záchytná nádoba, 30 litr#      22.003.0001

Filtra"ní rukáv pro 30 litrovou záchytnou nádobu, délka 490 mm, pro SR 200, SR 300 a SK 100  01.186.0013

Prachová záchytná miska z plastu         22.704.0001

*p%íslu'enství pro vibra"ní podava": viz katalog “Asistence”

P'íslu%enství pro SR 200,  
SR 300 a SK 100 comfort

Standardní p%íslu'enství dodávané spolu s ml!ny SR 200, SR 300 a 
SK 100 comfort zahrnuje 5 l nerezovou záchytnou nádobu a textilní 
filtra"ní rukáv. P%i pou$ití filtra"ního rukávu, kter! se vkládá mezi 
ml!n a záchytnou nádobu, se odvádí proud vzduchu vytvá%en! 
otá"ením rotoru filtrem ven a zabra*uje se tak zp&tnému proudu 
prachového podílu do ml!nu. Pou$ití rukávu rovn&$ urychluje 
pr#chod mletého materiálu ml!nem a podporuje 'etrnou redukci 
velikosti "ástic.
Místo textilního filtra"ního rukávu lze pou$ít kruhov! filtr vyroben! 
z nerezového d&rovaného plechu (otvory conidur, velikost 63 µm) 
s prachov!m filtrem nebo i bez n&j; tato filtra"ní jednotka se snáze 
"istí, hlavn& od jemn!ch prach# a materiál v záchytné nádob& je 
stabiln&j'í.

Pokud se zpracovávají v&t'í mno$ství materiálu, doporu"ujeme 
pou$ít elektromagnetick! vibra"ní podava" DR 100 pro plynulé 
podávání materiálu a 30 l záchytnou nádobu s odpovídajícím 
filtra"ním rukávem.

Ml!ny SR 200 a SK 100 mohou b!t p%ipevn&ny i na pracovní st#l. 
Av'ak doporu"ujeme pou$ívat stativ, kter! lze objednat jako 
p%íslu'enství.

Kruhov! filtr 
z nerezové oceli 
s otvory conidur

Filtra"ní 
rukáv

záchytná 
nádoba
30 litr#

Vibra"ní 
podava" 
DR 100
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Video návod a aplikace na:

Laboratorní a 
zdravotnická 

technika
OPTING servis


