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AΛΕΥΡΟΜΥΛΟΣ  PEGASUS   
 

Ο αλευρόμυλος Pegasus είναι το ιδανικός  για τα καταστήματα υγιεινών τροφίμων, βιολογικών τροφίμων, για  
κουζίνες ξενοδοχείων, καφετέριες , φούρνους και γενικά όπου απαιτούνται μεγάλες ποσότητες φρέσκων 
σιτηρών και αλευριού. Γρήγορο και αθόρυβο μηχάνημα (≤ 72db) που διαθέτει μία πολύ μεγάλη χοάνη της 
τάξεως των 2.5 κιλών. 

Είναι ειδικά σχεδιασμένο για self-service σε χώρους λιανικής πώλησης. Ο Πήγασος είναι πολύ απλός στη 
χρήση του: επιλέξτε πόσο χοντρό ή λεπτό θέλετε τους κόκκους σας, ρίξτε τα μέσα στη χοάνη και ρυθμίστε-
στερεώστε το μέσο συλλογής κάτω από το στόμιο εκροής. Πατάτε τον διακόπτη και ο Πήγασος κάνει τα 
υπόλοιπα, προσφέροντας εξαιρετικά λεπτόκοκκο και αφράτο αλεύρι. 

Ο αλευρόμυλος είναι πολύ αξιόπιστος και κατασκευασμένος να αντέχει τις υψηλές απαιτήσεις των πελατών, με 
μοναδικό σχεδιασμό, ιδανικό για την πρακτική καθημερινή χρήση. Οι έξοδοι του αλευρόμυλου εκτείνονται 
αρκετά μακρυά από το σώμα του,  αφήνοντας αρκετό χώρο  για τον χρήστηώστε να μπορέσει να γεμίσει εύκολα 
και άμεσα από μια μικρή τσάντα μέχρι ένα σακί σιτάρι. 
 

 
 

Προαιρετικά εξαρτήματα: 

1. Επέκταση χοάνης 1,8kg 
2. Υποπλαίσιο 
3. Βάση στήριξης 
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ΜΗΔΕΝ ΕΠΑΦΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΜΥΛΟΠΕΤΡΩΝ ΜΗΔΕΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 

Οι πέτρες άλεσης του Πήγασου δεν μπορούν να υπερθερμανθούν, 
επειδή ποτέ δεν έρχονται σε επαφή μεταξύ τους, ακόμη και όταν η 
μηχανή βρίσκεται σε λειτουργία χωρίς κάποιο περιεχόμενο. Ο 
καθαρισμός  του θαλάμου σιτηρών είναι γρήγορος και εύκολος, 
δεδομένου ότι τα απαιτούμενα κλειδί Allen είναι τοποθετημένο στο 
εσωτερικό του μύλου. Όταν έρθει η ώρα για το service ή τον καθαρισμό 
ή την συντήρηση, απλά χαλαρώστε τον ιμάντα μετάδοσης κίνησης και 
να αφαιρέσετε εύκολα το εσωτερικό του μύλου από την κορυφή της 
κατασκευής.  

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Απόδοση: Η ισχύς του μοντέλου των 230Vείναι 750Watts, αρκετά για βαριά συνεχής χρήση του αλευρόμυλου. 

Πέτρες άλεσης: Ο Πήγασος είναι κατασκευασμένος με υψηλά πρότυπα και περιλαμβάνει εξαιρετικά σκληρές 
πέτρες άλεσης ώστε η διαδικασία της άλεσης να γίνεται όσο το δυνατόν καλύτερη. Μεγάλες κεραμικές πέτρες με 
διάμετρο 125mmείναι τοποθετημένες σε ένα ελαστικό υπόστρωμα. Το αποτέλεσμα είναι εξαιρετικά αθόρυβη 
λειτουργία, με ρυθμίσεις που δίνουν ακριβώς την επιθυμητή λεπτότητα στο σιτάρι ή το αλεύρι σας. 

Κινητήρας: Ο Πήγασος διαθέτει ένα ισχυρό βιομηχανικό μοτέρ, που σε συνδυασμό με τα υψηλής ποιότητας 
ηλεκτρικά μέρη, εξασφαλίζουν αποτελεσματικότητα και ασφάλεια. Ο κινητήρας παράγει λίγη θερμότητα, ακόμα 
και κατά τη διάρκεια της άλεσης. 
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Δυνατότητα παραγωγής: ο Πήγασος έχει 2 διαφορετικές ρυθμίσεις σχετικά με την παραγωγή του. Στην 
ρύθμιση No1 έχει την δυνατότητα να παράγει 350gr/minενώ στην ρύθμιση No2 700gr/min.  

Θόρυβος ≤72db 

Κατασκευή:  Ο πήγασος, με την βοήθεια ενός ιμάντα μετάδοσης κίνησης, στεγάζει σε διαφορετικά μέρη τον 
κινητήρα και τα υπόλοιπα μέρη του μύλου. Οι πέτρες άλεσης έχει τοποθετηθεί κάθετα στον άξονα, στο 
μπροστινό μέρος της κατασκευής, ακριβώς πάνω από την έξοδο. Ο κινητήρας είναι στο κάτω μέρος, πράγμα 
που εξασφαλίζει ότι ο κόκκος δεν εκτέιθεται στην θέρμανση του κινητήρα. 

    

Χοάνη: Ο πήγασος περιλαμβάνει μία χοάνη χωρητικότητας 2,5kg. Η χοάνη μπορεί να αφαιρεθεί ανά πάσα 
στιγμή από τον μύλο, ακόμα και αν είναι γεμάτη, πράγμα αρκετά χρήσιμο σε περίπτωση που χρειάζεται αλλαγή 
ο τύπος σιτηρών που πρέπει να αλέσετε. Για ιδιαίτερα μεγάλα φορτία, μία η περισσότερες επεκτάσεις μπορούν 
να προσαρμοστούν. Κάθε επέκταση είναι 1,8kg. 
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Εξωτερική κατασκευή: κάθε μηχανή που έχει κατασκευαστεί για βαριά επαγγελματική χρήση χρειάζεται ένα 
σκληρό, ανθεκτικό περίβλημα. Ο πήγασος είναι κατασκευασμένος από σημύδα, το ιδανικό υλικό για ξύλινες 
συσκευές με μεγάλη διάρκεια ζωής. 

Έξοδος: Ο πήγασος διαθέτει ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό κούμπωμα για την τσάντα για το αλεσμένο σιτάρι ή 
αλεύρι που περικλείει πλήρως την έξοδο εκκένωσης σιτηρών, αποφεύγοντας τη φύρα και βοηθώντας να 
κρατήσει την περιοχή γύρω από τον μύλο καθαρή και τακτοποιημένη. Με μία μικρή πίεση χαλαρώνει το 
κούμπωμα ώστε να επιτρέπει την εύκολη στερέωση ή την αφαίρεση της σακούλας. Η έξοδος έχει γίνει ιδιαίτερα 
μεγάλη για να αποφεύγεται η συσσώρευση σιτηρών στις άκρες. 

    

Ποιοτικός έλεγχος: ο επίδοση κάθε αλευρόμυλου Pegasus ελέγχεται οπτικά, ακουστικά και τεχνικά. Όταν 
κάνουμε τις τελικές προσαρμογές περνάμε το σιτάρι μέσα από κάθε μύλο για να εξασφαλιστεί στάνταρ 
απόδοσης άλεσης 90%, την στιγμή που το πρότυπο DIN 10765 απαιτεί  μόνο 80%.   

Η συσκευή διαθέτει CE MARK και παραδίδεται με 2 χρόνια εγγύηση 

 

 

 

mailto:info@axiatech.gr�

