
Młynek 
do rozdrabniania
NOWA GAMA MŁYNKÓW DO ROZDRABNIANIA

Zaprojektowany, aby 
odmienić Twoją kuchnię
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Kolor wykończenia Czarny Czarny

Rodzaj zasilania Tryb ciągłego podawania Tryb ciągłego podawania

Typ zasilania Prąd jednofazowy Prąd jednofazowy

Moc silnika, HP 0,55 0,75

Moc silnika, W 380 405

Zabezpieczenie silnika Ręczne Ręczne

V 220 - 240 220 - 240

Hz 50 - 60 50 - 60

Obroty na minutę 1725 1725

AMP, A 7,1 8,1

Fazy mielenia 1 1

Pojemność komory mielenia (ml) 980 980

Uniwersalny kołnierz, mm 90 90

Wymiary

 Długość (mm) 318 318

 Szerokość (mm) 173 185
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Wbudowany włącznik pneumatyczny • •

System szybkiego montażu • •

Plastikowy korek • •

Zestaw odpływowy do zmywarki • •

Zestaw odblokowujący • •

Młynek do rozdrabniania
GAMA

Nowy młynek do rozdrabniania  odpadów Teka pomoże pozbyć 
się z Twojej kuchni bakterii, nieprzyjemnych zapachów oraz 
odpadów organicznych w komfortowy i higieniczny sposób. 

Bądź bardziej EKO. Młynek rozdrabnia odpady organiczne 
na bardzo drobne cząstki, które wygodnie spłuczesz wodą 
– zmniejszając tym samym objętość śmieci w kuchni oraz 
liczbę zużywanych, plastikowych toreb.

Praktyczny, 
wygodny,
cichy i bezpiecznycichy i bezpieczny



Od pełnej higieny w kuchni dzieli Cię 
tylko jeden krok.
Masz w zlewie odpady organiczne? Czy wiesz, gdzie wyrzucać resztki? 
Pozbądź się ich wszystkich w zaledwie trzech prostych krokach:

1
Odkręć wodę

2
Naciśnij przycisk

3
Odpady zostaną 
usunięte w ułamku 
sekundy

50
mm

3 ½ Młynek do rozdrabniania Teka jest przeznaczony 
do każdego rodzaju zlewozmywaka: aby go zainstalować 
i zapewnić optymalne działanie, potrzebny jest tylko 
odpływ o średnicy 3½ cala (tj. 9 cm) oraz uziemienie.

Może wyeliminować praktycznie wszelkiego rodzaju 
pozostałości organiczne, nawet kości kurczaka. Unikaj 
jednak rozdrabniania resztek skorup niektórych 
mięczaków i pokarmów zawierających błonnik lub 
śliskich resztek, takich jak skórki banana czy cebula.

Odpływ 50 mm to najbardziej optymalny rozmiar 
do zainstalowania młynka do rozdrabniania. 

Adapter montażowy do zlewozmywaków z zaworami 
kwadratowymi jest dostępny jako wyposażenie 
opcjonalne.

Zapomnij o niewygodnym, 
ręcznym usuwaniu odpadów 
ze zlewozmywaka.
Młynek do rozdrabniania Teka nie ma ostrzy. Dzięki innowacyjnemu 
systemowi miażdżącemu, bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny jest 
gwarantowane bez utraty wydajności. 

Młynek Teka to same korzyści

Większa higiena w twojej kuchni.

Zrównoważony rozwój: zmniejsza ilość nagromadzonych 
śmieci oraz zużycie plastikowych worków na odpady.

Bezpieczeństwo: młynek do rozdrabniania Teka nie 
posiada ostrzy.

 Młynek do rozdrabniania jest bardzo cichy dzięki silnikowi 
indukcyjnemu Dura-Drive® o wysokim momencie 
obrotowym i nowej technologii mielenia.

 Nie wymaga konserwacji.

 Zużycie wody i energii jest minimalne.

 dzięki silnikowi 

Czy wiedziałeś ...?


