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SPGL-31

Model Šířka rotoru Drticí komora Napájení Hmotnost Rozměry

SPGL-18

Model Rychlost otáčení Kaskádové 
nože

Stacionární 
boční nože

Stacionární nože Průměr rotoru

Model Drticí komora Napájení Hmotnost Rozměry

Model Rychlost otáčení Rotační nože Stacionární nože Průměr rotoru Šířka rotoru

ź pomaloběžný mlýn

ź snadné čištění

ź bez síta

ź nejpoužívanější typ

ź pomaloběžný

ź vhodný pro mletí většiny materiálů

ź navržen především pro online recyklaci

ź kaskádovité nože



SPGL-31

Model Šířka rotoru Drticí komora Napájení Hmotnost Rozměry

SPGL-18

Model Rychlost otáčení Kaskádové 
nože

Stacionární 
boční nože

Stacionární nože Průměr rotoru

Model Drticí komora Napájení Hmotnost Rozměry

Model Rychlost otáčení Rotační nože Stacionární nože Průměr rotoru Šířka rotoru

ź pomaloběžný mlýn

ź snadné čištění

ź bez síta

ź nejpoužívanější typ

ź pomaloběžný

ź vhodný pro mletí většiny materiálů

ź navržen především pro online recyklaci

ź kaskádovité nože



SPGM-18

Model Drticí komora Napájení Hmotnost Rozměry

Model Rychlost otáčení Rotační nože Stacionární nože Průměr rotoru Šířka rotoru

ź pomaloběžný mlýn vhodný pro mletí 

tenkostěnných výlisků, měkkých materiálů

ź snadné čištění

ź rychlá výměna síta

SPGL-24

ź pomaloběžný mlýn

ź nízká hlučnost

ź dvoustěnná násypka se zvukotěsnou 

vrstvou

ź vhodný pro mletí tvrdých a křehkých 

materiálů

ź kompozice nožů pro hrubé i finální mletí 

současně

ź rovnoměrné granulky s minimem prachu

ź kaskádovité nože

Model Rychlost otáčení Rotační nože Stacionární nože Průměr rotoru Šířka rotoru

Model Drticí komora Napájení Hmotnost (kg) Rozměry



SPGM-18

Model Drticí komora Napájení Hmotnost Rozměry

Model Rychlost otáčení Rotační nože Stacionární nože Průměr rotoru Šířka rotoru

ź pomaloběžný mlýn vhodný pro mletí 

tenkostěnných výlisků, měkkých materiálů

ź snadné čištění

ź rychlá výměna síta

SPGL-24

ź pomaloběžný mlýn

ź nízká hlučnost

ź dvoustěnná násypka se zvukotěsnou 

vrstvou

ź vhodný pro mletí tvrdých a křehkých 

materiálů

ź kompozice nožů pro hrubé i finální mletí 

současně

ź rovnoměrné granulky s minimem prachu

ź kaskádovité nože

Model Rychlost otáčení Rotační nože Stacionární nože Průměr rotoru Šířka rotoru

Model Drticí komora Napájení Hmotnost (kg) Rozměry



ź pomaloběžný mlýn

ź rychlé a snadné čištění

ź možnosti dodávky dvou typů zásobníku

ź nízká hlučnost

ź kaskádovité nože

ź vhodný pro mletí hrubostěnných výlisků

SPGL-30

Model Rychlost otáčení Rotační nože Stacionární nože Šířka rotoru Drticí komora Napájení (kW) Hmotnost RozměryPrůměr rotoru
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