
Food Processing Equipment

Enigma Cm
MŁYN KOLOIDALNY



Jest to idealne rozwiązanie dla nieprzerwanego mielenia cząstek 
zawiesin, a także lepkich, półtwardych i twardych produktów, bez 
uprzedniego szatkowania (np orzechy).

Funkcje dodatkowe
  Zgodny z urządzeniami wersji ATEX

  Zbudowany z różnych gatunki stali

  Wbudowany adapter zmiany 
częstotliwości prędkości wirnika

  Chłodzony Stojak

  Regulowane urządzenie podające

  Urządzenie recyrkulacji i 
odprowadzania

Zalety
  Stojak oraz wirnik są wykonane 
z jednego kawałka stali, z 
wykorzystaniem sprzętu metalowego 
state-of-the-art 

  Płynna regulacja luzu między wirnikiem 
a stojanem, z dokładnością do 0,0001 
mm, dla różnych poziomów szlifowania

  Brak uszczelnienia; urządzenie może 
funkcjonować bez jakiegokolwiek 
produktu wewnątrz (na sucho)

  Stojak może zostać schłodzony

  Duży otwór załadunku i śruby 
pociągowej

  Brak części o krótkim okresie 
żywotności, twarłe urządzenie, łatwe w 
demontaż



Konstrukcja 
Młyn koloidalny Enigma CM jest produkowany w całości ze stali 
nierdzewnej AISI304/ AISI316L (innych gatunów na żądanie klienta). 

Samo urządzenie jest stabilne i wsparte na ramie, również wykonanej  
ze stali nierdzewnej, o regulowanej wysokości podpór w celu 
ustalania kąta pochylenia (do odprowadzania produktu).

Wysokoprecyzyjny wirnik jest wykonany z jednego kawałka wysokiej 
jakości stali nierdzewnej z wykorzystaniem state-of-the-art sprzętu 
metalowego. Wirnik jest wyposażony w stożkowe zęby, którego 
wysokość stopniowo zmniejsza się podczas pracy urządzenia, co 
jest konieczne dla kolejnych procesów mielenia produktu aż do 
ostatniej fazy redukcji cząstek.

Również stojak jest wykonany z jednego kawałka stali nierdzewnej. 
Prześwit pomiędzy wirnikiem a stojakiem można, precyzyjnie, 
wyregulować ręcznie aż do 0,0001 mm, z możliwością zabezpieczenia 
go w dowolnym miejscu, za pomocą dwóch śrub aby zagwarantować 
zwiększoną stabilność.

Bardzo ważną cechą charakterystyczną młynu Enigma, w porównaniu 
do innych urządzeń tego typu, jest brak uszczelnień, co umożliwia 
pracę urządzenia nawet bez jakiegokolwiek produktu wewnątrz (na 
sucho).

Młyn koloidalny Enigma jest wyposażony w łatwo odłączalny lej, jak 
również stojak i wirnik, dzięki czemu czyszczenie urządzenia jest 
niezwykle proste.

Doprowadzanie produktu do urządzenia odbywa się z pomocą 
podajnika ślimakowego, który jest zawarty w zestawie podstawowym. 

Łatwy do utrzymania w czystości podajnik boczny ze stali nierdzewnej, 
jest dodatkowym elementem, który ułatwia odprowadzanie produktu. 

Silnik przemysłowy z 3000 rpm, asynchroniczny trójfazowy, pozwala 
na korzystanie z adaptera częstotliwości, co zwiększa efektywność 
przetwarzania masy. Młyn jest wyposażony we wbudowany panel 
sterujący. 



Model Enigma  
CM-2

Enigma 
CM-5

Enigma 
CM-7

Enigma  
CM-11

Enigma  
CM-15

Enigma 
CM-22

Enigma 
CM-37

Motor, kW
2.2 5.5 7.5 11 15 22 37

Jednofazowy 3-fazowy
Jednostka 
sterująca Nie zawarty / Simply starter / Przemiennik częstotliwości

Materiał AISI304 / AISI316L / Specjalny
Uszczelnianie bez uszczelnienia



Food Processing Equipment

FIRMA EMA EUROPE DYSPONUJE PONAD 
TRZYDZIESTOLETNIM DOŚWIADCZENIEM 
W  ZAKRESIE ROZWOJU, PROJEKTOWANIA 
I PRODUKCJI SPRZĘTU PRZEMYSŁOWEGO 
PRZEZNACZONEGO DLA TERMICZNEJ 
OBRÓBKI ŻYWNOŚCI. 
Gama dostępnych na rynku urządzeń obejmuje smażalniki 
przenośnikowe do pracy ciągłej oraz piekarniki, 
frytkownice bębnowe, blanszowniki wsadowe, bębnowe 
oraz przenośników, odmrażacze, kotły warzelne  do pracy 
ciągłej i wsadowe,  zarówno atmosferyczne, jak i próżniowe, 
skrobakowe wymienniki ciepła, a także szeroki zakres 
urządzeń pomocniczych takich jako zmywaki, przenośniki, 
pompy, homogenizatory i wiele innych.

Nasza firma zapewnia pełną obsługę cyklu produkcyjnego, 
poczynając od  projektowania rozwiązań technologicznych, 
a kończąc na produkcji urządzeń o dowolnej złożoności w 
naszym własnym zakładzie produkcyjnym znajdującym się 
w samym sercu Europy. Zapewniamy także implementację 
wyposażenia w miejscu docelowym, przestrzeganie 
warunków gwarancji oraz serwis pogwarancyjny w ramach 
naszego własnego centrum serwisowego.

W oparciu o bogate doświadczenie w praktycznej realizacji 
projektów w zakresie przetwarzania przemysłowego 
dotyczącego produktów mięsnych, warzyw i owoców, 
półproduktów oraz innych produktów, nasza firma 
jest w stanie zaoferować konsultacje technologiczne, 
przeprowadzenie rozwoju procesu produkcyjnego, 
wyprodukowanie urządzeń, nadzór nad montażem, 
procedurami rozruchowymi, jak również zapewnić 
późniejsze usługi serwisowe dla swoich klientów.

info@neaen.com

Znajdź najbliższego 
przedstawiciela 
handlowego 

http://neaen.com/ 
pl/kontakt


