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TŘÍŠTIVÝ DRTIČ MND-1000 
 

 
 

Tříštivý drtič slouží k drcení dřevěných štěpků, krmiva, potravinových 

doplňků  a pod. do 15 % vlhkosti materiálů . Úspěšně lze také použít 
k rozemletí vápna a obdobných  produktů. 
 
Základ drtiče tvoří rychle rotující nožová hlava. Násypka, drtící prostor a výsypka se 
sítem je zhotovena z nerez oceli 

Dle stupně vybavení může být drtič dodán s konstantními, nebo regulovatelnými 
otáčkami. Elektromotor drtiče je uchycen na spodním rámu, kde je také osazen 

ovládací panel. Panel obsahuje tlačítko start a stop, reverzaci otáček a ampérmetr.  
Další části drtiče jsou: filtrační systém, hermetický systém připojení nádoby k výstupu 
z drtiče, magnety v zóně výstupního otvoru násypky. 

Rozšířené volitelné možnosti jsou: regulace otáček rotující hlavy, rozmělňovač 
velkých částí a také spojení vypouštěcího hrdla k pevné nádobě 

Přednosti: 
- vysoký výkon díky zvětšené velikosti síta 

- rychlost plnění (zatížení motoru) je možné upravit dle ampérmetru 
- dokonalá filtrace vzduchu- prachotěsné připojení vaku 

- rychlá výměna síta a výměna opotřebených dílů 
- snadné čištění všech částí při změně drceného produktu 

- dobré chlazení v důsledku cirkulace vzduchu přes filtrační systém 
- reverzace otáček pro oboustranné opotřebení nožové hlavy  

- možnost předrozmělnění velkých částí (do 40 mm)                
 

Technická data:                         MND-1000 

Rozměry venkovní A x B x H    900 x 900 x 1500 mm 

Orientační výkon drtiče     1000 Kg/hod. 

Standardní rychlost otáček hlavy   2 850 ot./min. 

Napětí       3 x 400 V, nebo 230 V / 50 Hz 

Hmotnost       70 kg. 

Příkon       7,5 kW 
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TŘÍŠTIVÝ DRTIČ MND-500 
 
Jedná se o zmenšenou variantu drtiče MND 1000.  Drtič je konstrukčně stejný 
a je určený pro drcení stejných materiálů. Základní a příplatková výbava se 

rovněž neliší od větší varianty  MND 1000. 
 

Technická data:                         MND-5000 

Rozměry venkovní A x B x H    700 x 700 x 1400 mm 

Orientační výkon drtiče     500 Kg/hod. 

Standardní rychlost otáček hlavy   2 860 ot./min. 

Napětí       3 x 400 V, nebo 230 V / 50 Hz 

Hmotnost       35 kg. 

Příkon       3 kW 

 

 


