
J u m b o 
Kvarnen för självbetjäning i din butik 

 
Jumbo mal de sju sädesslagen (vete, råg, havre, 
korn, majs, ris, hirs samt respektive underordnade 
sorter som t.ex. dinkel). Med sitt enkla hand-
havande är den ett kundvänligt och oumbärligt 
redskap i butiken.  
Med den finaste inställningen klarar den att mala 
ca. 20 kg vete per timme. Det malda godset är ett 
läckert och mjukt mjöl. Som man bakar till fluffiga 
bullar eller kakor. Därför är den även mycket 
lämplig för bagerier eller matsalsrestauranger. Som 
alla andra kvarnar från Hemmakvarnen mal även 
Jumbo majs snabbt och fint. 
Det massiva höljet av massivt bokträ tilltalar genom 
det solida arbetet och den enkla elegansen. 
Innandömet består av beprövade komponenter.  
Med kvarnen Jumbo slår Hemmakvarnen in på 
innovativa vägar i kvarnkonstruktionen. För första 
gången kan man i denna kvarnklass steglöst på 
elektronisk väg styra mjölets finhetsgrad mellan 
“fint” och “grovt”. 
De 5 stegen från hela kornet till mjölet: 

1. Sätt på kvarnen  
2. Ställ in finhetsgraden  
3. Sätt fast påsen  
4. Häll säden in i tratten 
5. När malningen är klar stänger man av 

apparaten och sätter på den igen en kort stund. 
Genom rycket vid igångsättningen faller 
resterande mjöl in i påsen. Sedan stänger man 
av kvarnen helt. 

Om finhetsgraden för malningen vid ett senare 
tillfälle skulle behöva ställas om går det mycket 
enkelt. Man behöver inte ens skruva loss 
malmekanismen.  
Även rengöringen är lekande lätt: ta bort tratten, 
lossa spännlåsen, öppna två räfflade rattar, ta bort 
vänstra och högra kabeln och lyft bort ovandelen, 
malverket ligger öppet. 
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TEKNISKA DATA 

 
Malningstid (finaste inställningen): 
 För vete ca. 20 kg/h 
 För råg > 18 kg/h 
 För majs > 12 kg/h 
Malgodsets 
finhetsgrad: > 82% < 0,3 mm 
Ljudnivå under malning  
(finaste inställningen): ca.70 db 
Tratten rymmer:  ca. 2,5 kg 
Malstenar: svart och vit korund 
 inbäddad i keramik 
Malstenarnas diameter: 130 mm 
Kvarn- / malstenens varvtal: 1250 varv/min 
Motoreffekt: 750 Watt / 230 V 
Garanti: 12 månader 
Totalvikt: 32 kg 
Mått: B 560 mm; D 280 mm; H 455 mm 
 
 


