
N 6A
Kávomlýnek vybavený 
automatickým domíláním 
a počitadlem dávek 
Fixní presovadlo, 
volba velikosti dávky 6,5 - 9 g.
Lakovaná báze.

N 55
Kávomlýnek  určený ke kávovaru  
pro aktuální jednoporcové nebo 
dvouporcové mletí kávy. 
Digitální počitadlo dávek.
Tlačítko pro 1 nebo 2  dávky kávy.  
Volba velikosti dávky 6 -15g.
Regulace hrubosti mletí.
Motorový blok v lakovaném provedení
v černé nebo šedé barvě.

N 40A
Kávomlýnek vybavený automatickým  
domíláním a počitadlem dávek
Volba velikosti dávky 6,5 - 9 g.
Motorový blok v lakovaném provedení 
v černé nebo hnědé barvě. 
SILENT verze - odhlučněný model.

N 60
Kávomlýnek vybavený automatickým 
domíláním a počitadlem dávek
Odnímatelný dávkovač s počitadlem dávek.
Volba velikosti dávky 6,5 - 9 g.
Lakovaná báze hnědá nebo černá.

• Výkonný asynchronní motor.
• Extrémně rychlý - výkon 60 kg/hod.. 
• Stabilní produkt vyvinutý pro intenzivní používání.

• Vhodné pro sáčky o objemu od 250 g do 1 kg.
• Odhlučněný motor.
• Možné užití v samoobslužné zóně.

• Instalované mlecí kameny s trojitým profilem 
   a Ø 120 mm - jsou samobrusné.
• Knoflík regulace hrubosti mletí umožňuje precizní
   nastavení hrubosti mleté kávy.
• Mletí kávy na hrubost vhodnou pro přípravu
   turecké kávy, výkon 36 kg/hod..
• “AES” antielektrostatický systém.

VELKOKAPACITNÍ MLÝNEK 
NA KÁVU     N 63

Mimořádná výkonnost Precizní a kvalitní mletí

Komfortní obsluha a praktické užití

napětí:   230 V
příkon:  360 W
výkon:  8 kg/hod.
objem násypky:  1 kg
rozměr /š.hl.v./:  230/350/570 mm
váha: 10 kg

napětí:   230 V
příkon:  360 W
výkon:  8 kg/hod.
objem násypky:  2,2 kg
rozměr /š.hl.v./:  190/390/580 mm
váha: 14 kg

napětí:  230 V
příkon:  600 W
výkon:  16 kg/hod.
objem násypky:  2,2 kg
rozměr /š.hl.v./:  190/390/580 mm
váha:  15 kg

napětí:  230 V
příkon:  1100 W
výkon:  25 kg/hod.
objem násypky:  2,2 kg
rozměr /š.hl.v./:  198/397/577 mm
váha: 15 kg

MLÝNKY KE KÁVOVARŮM

napětí:   230 V
příkon:  1,5 kW
výkon:  60 kg/hod.
rozměr /š.hl.v./: 279/329/677 mm
váha:  40 kg



Mlecí kameny o Ø 120 mm
- speciální trojitý profil mlecích 
kamenů může být broušen. Design 
a výroba mlecích kamenů přímo 
společností Santos zajišťuje kvalitu  
a výborné mlecí výsledky. Knoflík regu-
lace hrubosti mletí umožňuje precizní 
nastavení hrubosti mleté kávy.

Víko násypky

Transparentní násypka o obsahu 
1,2 kg pro kontrolu množství kávy

Jednoduché uživatelské informace 
ke správnému použití mlýnku

Držák sáčků na mletou kávu 
z 250 - 500 g zrnkové kávy

 Výška držáku 400 mm

Vibrační deska pro snadnější plnění 
sáčku mletou kávou

Miska na zbytky mleté kávy

“AES” antielektrostatický systém 

Výkonný a spolehlivý komerční 
motor s 5ti - letou zárukou

Tlačítko ON/OFF

Uzávěr nádoby

Mlýnek na kávu   N 63   je ideální stroj pro všechny obchody, které distribuují velké 
množství mleté   kávy, jako jsou kavárny, supermarkety, speciální obchody s kávou  
a obchody, specializující se na distribuci několika druhů mleté kávy.
Nový model mlýnku se vyznačuje zejména svou výkonností, kterou lze rychle uspokojit 
požadavky provozu.

max. výkon 60kg / hod.

MLÝNEK NA KÁVU

MLETÍ KÁVY - SANTOS KNOW-HOW

N 1
- model mlýnku   N 1   pro mletí kávy
- model mlýnku   N 1 P   pro mletí koření 
- model mlýnku   N 1 PV   pro mletí máku 
Možno dodat ve variantě se zásuvkou (N 1)
nebo držákem sáčku (N 1 PS).
Zásuvka o objemu 0,8 kg. 
Snadno nastavitelná hrubost mletí.

N 42
Kávomlýnek na filtrovanou kávu 
se zásuvkou.  
Snadno nastavitelná hrubost mletí.
SILENT verze - odhlučněný model.

N 4
Kávomlýnek s držákem sáčku. 
Snadno nastavitelná hrubost mletí.

N43
Kávomlýnek s držákem sáčků 250-1000 g.  
Maximální výška sáčku 360 mm.
Snadno nastavitelná hrubost mletí.
SILENT verze - odhlučněný model.

napětí:   230 V
příkon:  0,6 kW
výkon:  14 kg/hod.
objem násypky:  1 kg
rozměr /š.hl.v./:  250/320/550 mm
váha: 15 kg

napětí:   230 V
příkon:  0,6 kW
výkon:  14 kg/hod.
objem násypky:  1 kg
rozměr /š.hl.v./:  220/320/700 mm
váha: 18 kg

napětí:   230 V
příkon:  0,6 kW
výkon:  15-35 kg/hod.
objem násypky:  1,7 kg
porce:  10-750 g
rozměr /š.hl.v./:  190/355/690 mm
váha: 21 kg

napětí:   230 V
příkon:  0,6 kW
výkon:  15-35 kg/hod.
objem násypky:  2 kg
porce:  10-750 g
rozměr /š.hl.v./:  190/355/690 mm
váha:  19 kg

MLÝNKY DO PRODEJNY


