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Нехай їжа буде твоїми домашніми ліками,
а ліки - твоєю їжею.

Гіппократ (приблизно 460 р. до н.е.). Грецький фізик, основоположник медицини.



3

Насолоджуйтесь їжею так, як задумала 
природа. 

Ми вважаємо, що збалансований і корисний 
раціон харчування передбачає вживання їжі 
високої якості та поживності, приємного смаку, 
а також продумано складену дієту.  

Найголовнішою є підготовка. Експериментуйте з 
новими інгредієнтами та методами; готуйте та
випікайте з пристрастю – це додасть ще більше 
смаку звичним стравам. Різноманітні свята, які 
відзначають дух культури та особливі події 
роблять їжу ще більш особливою.

Ми пропонуємо вам використовувати наші 
млини як засіб насолодитися і зануритися у 
вікові ритуали приготування їжі. Цінуйте 
достаток та різноманітність, які можуть 
принести корисні страви;  приймайте їжу та 
вивчайте кулінарію разом з близькими.  

Зрештою, немає нічого більш ароматного за 
свіжий домашній хліб з власної "пекарні"!

Простий.  
Справжній.  
Домашній.

СМАЧНОГО!  
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Навіщо перемелювати борошно? Це не лише 
економить ваші гроші. Щойно перемелене  
борошно не порівняти ні з чим - воно ароматне і 
багате на корисні поживні речовини! Більше того, 
з практичної точки зору, цільне зерно дуже 
добре зберігається – те, що давні єгиптяни знали 
і використовували на свою користь. Млини 
давали їм можливість ефективно та швидко 
отримати цінні поживні речовини зерна. Для них 
це було настільки ж просто і зручно, як для нас 
сьогодні скористатися відкривачем для 
бляшанки з консервованою їжею. Чи знаєте ви, 
що борошно, яке масово виробляється 
промисловістю, неодноразово просіюється, а 
свіжозмелене борошно містить цілі зерна, 
включаючи цінну на поживні речовини 
оболонку?

Крім того, свіжозмелене борошно має 
неповторний запах завдяки ефірним оліям і 
ароматам, які виділяються природним способом  
завдяки подрібненню. Не дивно, що ці масла 
додають ще більше смаку, адже за таким же 
принципом свіжозмелена кава має більш 
глибокий запах, ніж розчинна.

Про сирі продукти нема що й говорити …  

З нашими млинами ви можете подрібнити всі 
крупи, бобові та спеції, а також невелике нежирне 
насіння і навіть кавові зерна. Залишаються усі 
основні поживні речовини та харчові волокна з 
цільних зерен, такі як магній, залізо, вітаміни 
групи В та цінні рослинні білки. Чому б не дати 
своєму тілу те, чого він прагне – їжу, максимально 
наближену до природного стану. Як тільки ви 
відчуєте різницю, назад вже не захочете 
повертатися!

Ми знаємо, про що говоримо.  
Ми проектували та виготовляли млини більше 
30-ти років. Наша пристрасть і ноу-хау сприяє 
розвитку нашої продукції – і тут ми впевнені в 
одному: наші млини справляються. Ми настільки 
впевнені в іх якості, що на кожну позицію діє 
12-річна гарантія.
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Що стосується проектування корпусу млинків, то 
ми дотримуємось девізу: 

"Уникайте всього зайвого. Створюйте простий
дизайн, відповідно до потреб продукту". 
 
Наскільки це можливо, ми використовуємо 
наявні місцеві ресурси для виробництва наших 
млинів.  

Ми пишаємося тим, що розвинули насправді 
міцне партнерство.  

Ми вручну перевіряємо кожен млин, перш ніж 
він покине наш завод. Варто відзначити, що ми 
завжди в пошуках нових шляхів розвитку та 
вдосконалення нашої продукції.

 
 

  

 

Коротко кажучи, усі наші млини 
- прості в експлуатації;
- прості в очищенні; 
- компактні для невеликих кухонь, але є і 
досить великі для сімей та професійного 
використання; 
- практично безшумні; 
- використовують делікатну, але ефективну 
техніку подрібнення;
- пропонують різноманітні фракції подрібнення, 
які легко регулювати; 
- характеризуються стійкістю у кожній точці 
виробничого ланцюга.

 



6

В основі кожного з наших млинів лежить 
унікальна подрібнювальна система KoMo. Наші 
подрібнювачі – це значно більше, ніж просто 
камінь та двигун, а запатентована технологія, яка 
використовується десятки років.  

Що відрізняє млини KoMo від інших? Міцні 
матеріали, ретельне розміщення кожної деталі, 
забезпечує плавну взаємодію компонентів при 
подрібненні. Пружина, розташована між 
подрібнювальними каменями, блокує надмірний 
шум під час процесу перемелювання. Таким 
чином, технологія береже і камені, і ваші нерви.

Наші подрібнювальні камені виготовлені з 
корундової кераміки, композиту, який ми 
створили в 1985 році. Корундові керамічні 
камені дозволяють досягти ефективної і досить 
делікатної техніки перемелювання. Вони 
вимагають невеликої кількості енергії і їх не 
потрібно заточувати. Вони пропонують варіанти 
подрібненя від грубого до надтонкого, не 
руйнуючи зерна та зберігаючи їх пластичність.  

Наші промислові двигуни встановлюються з 
деталями, що не зношуються, тому вони 
екологічно чисті та не потребують 
обслуговування. Вони справно працюють 
десятиліттями, не створюючи проблем.
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Ще однією особливістю наших млинів є 
можливість точного вибору бажаної фракції 
борошна. Просто поверніть горловину по шкалі, 
щоб відрегулювати фракцію перемелювання 
борошна.  

Корпуси наших млинів, виготовлені з 
високоякісної деревини, поверхня яких 
змащена рослинною олією, тому їх можна 
очищати дрібним наждачним папером, а після 
повторного покриття олією, вони знову 
виглядатимуть як нові (навіть після багатьох 
років використання).

 Завжди красивий і надійний: 
корпус KoMo.  

Тверда оболонка, тверда серцевина.  
Ми приділяємо зовнішньому вигляду наших 
млинів стільки ж уваги, як і ніж внутрішній 
конструкції. Стійкість і довговічність важливі і 
для нашої технології подрібнення, і для корпусу.  
Ми використовуємо високоякісну, місцеву 
деревину – ідеальний матеріал для наших 
млинів.  

Усі наші корпуси виготовляються вручну. Вони 
досконало спроектовані, міцні і гарно
виглядають. Корпуси усіх моделей попередньо 
обробляються органічними рослинними оліями;  
ми рекомендуємо власникам млинів KoMo 
підтримувати таку обробку.
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Простий у використанні.  

Ми вважаємо, що млини повинні надавати вам всі 
можливі фракції подрібнення: від грубого до 
надтонкого та різноманітні проміжні види 
перемелювання зерна. Конструкція млина дозволяє 
вам заглянути всередину, щоб перевірити стан 
подрібнювальних каменів. Крім того важливо, щоб 
млин працюв максимально просто.  

Обравши млин KoMo, ви зможете вибрати ступінь 
подрібнення, який ви бажаєте, від "дуже грубого" 
до "дуже тонкого", для цього потрібно лише 
обертати горловину вздовж шкали. Якщо ви 
виявите, що камені починають працювати не 
належним чином, а це може статися лише після 
багатьох років використання, просто поверніть 
горловину трохи далі в напрямку «тонкий помел».

Наші млини легко відкриваються без 
інструментів: просто поверніть горловину 
приблизно на два обороти в напрямку “грубий 
помел”, щоб отримати доступ до 
подрібнювального механізму.  

Щоб забезпечити постійну високу якість всієї 
нашої продукції, ми виготовляємо всі наші 
млини виключно в Австрії, де їх збирають і 
перевіряють вручну, а перед відправкою 
тестуємо.

Життя за цими стандартами є основою нашої 
щоденної роботи в KoMo. Якість – це ядро 
філософії нашої компанії. Млини KoMo 
сконструйовані з пристрастю, яка поєднує 
інженерну діяльність з природою. Ми 
сподіваємось, що кожен млин принесе з собою 
частину нашої філософії на вашу кухню і що 
млин KoMo подарує вам новий спосіб 
насолодитися їжею та міцним здоров’ям!
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Все, що нам залишилося сказати:

СМАЧНОГО!
Марсель та Пітер Койдл
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ОГЛЯД СИРОЇ ЇЖІ 

М’ЯКІ ЗЕРНА
Пшениця, спельта, жито…

ТВЕРДІ ЗЕРНА
Пшениця, кукурудза, рис, просо…

ОЛІЙНІ КУЛЬТУРИ 
Овес, макове насіння, насіння льону…  

СПЕЦІЇ
Перець, перець чилі, гірчичне насіння… 

БОБОВІ
Турецький горох, квасоля, горох… 

КАВОВІ ЗЕРНА
Всі сорти смажених зерен.

За допомогою цих шести символів можна швидко 
визначити, які типи продуктів можна обробити 
використовуючи певну модель млина. Сирі 
продукти перераховані за групою 
подрібнювальних матеріалів:

По суті, ви можете використовувати млини для 
подрібнення будь-якої їжі, якщо вона не олійна, 
жирна або волога.



11

Що б ви хотіли подрібнити? 

Скористайтеся цією таблицею, щоб швидко 
визначити, які з наших млинів і пристроїв для 
приготування пластівців найкраще працюють з 
якими продуктами.

М’ЯКІ ЗЕРНА ТВЕРДІ ЗЕРНА ОЛІЙНІ КУЛЬТУРИ СПЕЦІЇ БОБОВІ КАВОВІ ЗЕРНА

FIDIBUS 21 

MAGIC

FIDIBUS CLASSIC   

FIDIBUS MEDIUM   

PK 1  

FIDIBUS XL   

FIDIBUS XL PLUS   

JUMBO  

FIDIFLOC 21    

FIDIFLOC MEDIUM  

DUETT 100 

DUETT 200  

FLOCINO   

FLICFLOC    

FLOCMAN   

HAND MILL   

Який саме пристрій?

лише з пристроєм 
для пластівців

лише з пристроєм 
для пластівців

лише з пристроєм 
для пластівців



12

Пристрої для приготування пластівців

FLOCINO

FLOCINO використовує таку ж революційну 
модель та техніку, що і FLICFLOC, але з 
регульованою щілиною валика, що дозволяє 
виготовляти пластівці точного розміру.  

Міцна основа пристрою з твердого букового 
дерева надійно кріпитися до вашого столу або 
до робочої стільниці за допомогою затискачів, 
які входять до комплекту. Біла пластикова 
завантажувальна воронка може вмістити велику 
порцію вівса більше 9 унцій (～250 г). Завдяки 
розумній системі обертання, FLOCINO потребує 
короткого колінчастого радіусу – трохи більше 6. 
Чудове доповнення до вашої кухні для всієї 
родини.

 

 

Для домашнього господарства з 1-5 чоловік

Характеристики Потужність
двигуна

Швидкість
виготовлення 
борошна

Швидкість 
виготовлення 
пластівців

Об’єм горловини 
(млинки) / 
контейнера (блендер)

 
  

Діаметр
каменів,
мм

Валики і 
шпинделі 

Товщина 
стільниці для 
кріплення, мм

 

 

FLOCINO – – 80 – 130 г/хв  200 г – Нержавіюча
сталь

мін. 15 макс. 57 

 

FLICFLOC – – 80 – 130 г/хв  100 г – Нержавіюча 
сталь

мін . 15 макс. 57 
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Пристрої для приготування пластівців

FLICFLOC

Корпус FLICFLOC виготовлений з якісною 
фурнітурою з букової фанери. Пристрій може 
бути прикріплений до вашого столу чи робочої 
поверхні за допомогою затискачів, які входять 
до комплекту. Все, що вам потрібно зробити, - 
це наповнити воронку вівсяною крупою, і 
почати повертати руків’я для швидкого 
приготування пластівців! Один з безумовних 
плюсів, повертати  ручку - це легше ніж дитяча 
гра - не кажучи вже про чудову нагоду залучити 
дітей до здорових харчових звичок! FLICFLOC - 
це практичний та компактний варіант - в 
стоячому положенні всього 18,49 см у висоту, 
він не займе багато місця у вашій шафі чи на 
робочій поверхні. Скляний контейнер також є в 
комплекті, як на зображено фото.

Для домашнього господарства з 1-5 чоловік

Рівень шуму,
Дб 

 
 

Вага,
кг

Допустима
висота 
чаші, мм

Висота,
мм

 Ширина,
мм

 Глибина,
мм

 Корпус, 
оброблений олією 

Сертифікація Комплектація Гарантія

– 1,7 67 162 93 123 Корпус з безпечної 
пластмаси

– Флейкер, 2 гвинтові затискачі, 
кришка для горловини

1 рік

– 1,7 88 188 121 122 Букова деревина – Флейкер, гвинтовий затискач, 
скляний контейнер

1 рік



 

FLOCMAN 140 Вт – 90 г/хв  600 г – Нержавіюча
сталь

– – 

HAND MILL

Наш акуратний та міцний ручний млин 
забезпечує візуальне задоволення, адже 
дозволяє спостерігати як зерно перемелюється 
в дрібне борошно, завдяки прозорій камері 
подрібнювального механізму. Ручний млин, 
обладнаний корундовими керамічними 
жорнами, пропонує нескінченні можливі 
рецепти випічки з безліччю видів борошна, які 
він може виробляти! Виготовлений з твердих 
кленових листяних порід і нержавіючої сталі, 
ручний млин може бути прикріплений до вашої 
стільниці за допомогою двох затискачів, що 
робить його надзвичайно стійким.
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Ручний млин з окремим електричним приводом 
Для домашнього господарства з 1-2 чоловік

Характеристики Потужність
двигуна

Швидкість
виготовлення 
борошна

Швидкість 
виготовлення 
пластівців

Об’єм горловини 
(млинки) / 
контейнера (блендер)

 
  

Діаметр
каменів,
мм

Валики і 
шпинделі 

Товщина 
стільниці для 
кріплення, мм

 

 

HAND MILL – 50 г/хв –  600 г 80 – мін. 17 макс. 57 

 

ELECTRIC DRIVE 140 Вт 50 г/хв –  – – – – – 

ELECTRIC DRIVE

Ми спроектували додатковий тихий 
електричний привід для ручного млина – про 
всяк випадок!



40 6,2 105 310 140 280 Цільний бук, 
нержавіюча сталь

Флейкер з кришкою, 
порцелянова чаша

1 рік

FLOCMAN

Виготовлення пластівців ще ніколи не було 
легшим. Наш популярний електричний пристрій 
для виготовлення пластівців FLOCMAN обробляє 
90 г зернових пластівців за хвилину, ви не 
встигнете і оком моргнути. FLOCMAN підходить 
для всіх видів м'якого зерна, а крім того може 
подрібнити олійні культури та спеції. Блок 
механізму мелення розміщується в твердій 
буковій деревині. Чистити млин легко і для цього 
не потрібні додаткові інструменти.  FLOCMAN 
поставляється з красиво оформленою керамічною 
мискою ручної роботи, як зображено на фото.
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Електричний пристрій для виготовлення пластівців 140 Вт 
Для домашнього господарства з 1-5 чоловік

Рівень шуму,
Дб 

 
 

Вага,
кг

Допустима
висота 
чаші, мм

Висота,
мм

 Ширина,
мм

 Глибина,
мм

 Корпус, 
оброблений олією 

Сертифікація Комплектація Гарантія

60 2,5 103 215 140 155 Цільний клен,
нержавіюча сталь

– Млин з кришкою, чаша 1 рік

62 4,5 – 230 139 230 Лакований клен,
нержавіюча сталь

Мотор 1 рік



FIDIBUS 21

При своїй невеликій висоті – всього 324 мм –  
цей міні-електропристрій не уступає і нашим 
великим млинам. Корпус FIDIBUS 21 
виготовлений з прекрасної букової деревини, а 
його мотор має  потужність 250 Вт. Цей корундо-
керамічний млин самозаточується у процесі 
роботи, здатний виготовляти 100 г тонкого 
борошна за хвилину. Чи то пшениця, жито, 
спельта чи ячмінь, горловина вміщує 850 г 
зерна, цього достатньо для виготовлення більше 
1 кг цільнозернового хліба. Фракцію 
подрібнення можна регулювати, просто 
повернувши чашу горловини, щоб вирівняти її 
покажчик із графічною шкалою на передній 
частині млина. Дістатися до камери мелення 
можна швидко і легко – не потрібні ніякі 
додаткові інструменти, а очищення млина 
займає мінімум часу.
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Млини для зерна 250 Вт 
Для домашнього господарства з 1-2 чоловік

Характеристики Потужність
двигуна

Швидкість
виготовлення 
борошна

Швидкість 
виготовлення 
пластівців

Об’єм горловини 
(млинки) / 
контейнера (блендер)

 
  

Діаметр
каменів,
мм

Валики і 
шпинделі 

Товщина 
стільниці для 
кріплення, мм

 

 

FIDIBUS 21 250 Вт 100 г/хв –  850 г 75 – – – 

 

MAGIC 250 Вт 100 г/хв –  850 г 75 – – – 



MAGIC

Млин MAGIC оснащений промисловим міцним 
двигуном і жорнами з корундової кераміки – 
такий же подрібнювальний механізм як і у 
FIDIBUS 21. Корпус виготовлений з натуральної 
деревини та нержавіючої сталі. MAGIC 
перемелює м'які та тверді пшениці, сочевицю, 
багато різних видів сухих бобів та сушені 
нежирні спеції. Обравши MAGIC, саме ви 
керуватимете процесом – перемелюйте зерно 
різної фракції: від самого тонкого до самого 
грубого. Ідеально підходить для тих, хто віддає 
перевагу особливому естетичному вигляду.
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Млини для зерна 250 Вт
Для домашнього господарства з 1-2 чоловік

Рівень шуму,
Дб 

 
 

Вага,
кг

Допустима
висота 
чаші, мм

Висота,
мм

 Ширина,
мм

 Глибина,
мм

 Корпус, 
оброблений олією 

Сертифікація Комплектація Гарантія

70 6,2 116 324 153 213 Цільний бук, букова 
фанера, горловина 
з цільного бука

 Млин з кришкою 6 років

70 6,6 138 250 163 203 Цільний бук, 
нержавіюча сталь

 Млин з кришкою 6 років



FIDIBUS CLASSIC

FIDIBUS CLASSIC – це наш найпопулярніший млин 
і причин для цього багато. Його революційний 
блок подрібнення складається з жорнів, які 
самозаточуються у процесі роботи. Вони 
виготовлені з корундової кераміки. Потужний 
двигун на 360 Вт розміщується у чудовому 
буковому корпусі, який виглядає як класична 
коробка столярних виробів. Він подрібнює 100 г 
тонкого борошна за хвилину без особливих 
зусиль і з мінімальним шумом. Просте 
прокручування гороловини дозволить змінити 
режим помелу від грубого для хліба, до тонкого 
для здоби. Це ідеальний сімейний млин для 
борошна – нехай FIDIBUS CLASSIC займає 
почесне місце на вашій кухні!

 

PK 1 360 Вт 100 г/хв –  1000 г 85 – – – 
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Млини для зерна 360 Вт
Для домашнього господарства з 3-5 чоловік

Характеристики Потужність
двигуна

Швидкість
виготовлення 
борошна

Швидкість 
виготовлення 
пластівців

Об’єм горловини 
(млинки) / 
контейнера (блендер)

 
  

Діаметр
каменів,
мм

Валики і 
шпинделі 

Товщина 
стільниці для 
кріплення, мм

 

 

FIDIBUS CLASSIC 360 Вт 100 г/хв –  1000 г 85 – – – 

 

FIDIBUS MEDIUM 360 Вт 100 г/хв –  850 г 85 – – – 



FIDIBUS MEDIUM

FIDIBUS MEDIUM поєднує стиль нашого улюбленого 
FIDIBUS 21 з потужністю нашої флагманської моделі 
FIDIBUS CLASSIC. Ми трохи витягнули корпус FIDIBUS 21 
для FIDIBUS MEDIUM, щоб мати змогу розмістити більш 
міцний двигун на 360 Вт і більше жорно. Результат? 
Компактний пристрій, який точно буде вам по кишені, і 
ідеально підходить для сімей: FIDIBUS MEDIUM дуже 
популярний у домогосподарствах з 3-5 чоловік. 

PK 1

Дана модель ідентична з технічного погляду з FIDIBUS 
CLASSIC з його великим жорнами діаметром 8,5 см, 
самозаточувальним корундо-керамічним 
подрібнювальним механізмом та ефективним 360 Вт 
мотором. Проте корпус PK 1 має красиву шестикутну 
форму і виготовлений із суцільної букової деревини.  
Він надзвичайно простий у використанні: текстуру 
мелення можна регулювати, просто повернувши 
горловину.  Як і у всіх млинах KoMo, отримати доступ до 
камери мелення дуже швидко і просто, не потрібні ніякі 
інструменти, а очищення займає мінімум часу. 

70 8 103 375 210 232 Цільний бук Млин з кришкою 6 років
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Млини для зерна 360 Вт 
Для домашнього господарства з 3-5 чоловік

Рівень шуму,
Дб 

 
 

Вага,
кг

Допустима
висота 
чаші, мм

Висота,
мм

 Ширина,
мм

 Глибина,
мм

 Корпус, 
оброблений олією 

Сертифікація Комплектація Гарантія

70 8 123 330 160 213 Цільний бук Млин з кришкою 6 років

70 7 116 324 153 213 Цільний бук, букова
фанера, горловина 
з цільного бука

Млин з кришкою 6 років



FIDIFLOC 21 і  
FIDIFLOC MEDIUM
 
Ці акуратні комбіновані блоки складаються з 
електричного млина для зерна та ручного 
пристрою для виготовлення пластівців. Вони 
займають мінімальний простір на вашій робочій 
поверхні завдяки своїм невеликим розмірам.  
Вбудований пристрій для приготування 
пластівців – наш улюблений FLICFLOC - можна, 
крім того, витягнути з блоку і використовувати 
окремо. FIDIFLOC доступний з промисловим 
мотором потужністю 250 або 360 Вт. FIDIFLOC -
 це компактність, гнучкість і доступність!

 

*Зверніть увагу, що для використання пристрою для приготування пластівців, млин 
повинен бути розташований на краю столу або на ящику для зерна 
(див. Аксесуари ст. 31)

 

DUETT 100 360 Вт 100 г/хв 90 г/хв  1200 г / 200 г 85 Нержавіюча
сталь

– – 
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Комбо блоки 250/360 Вт
Для домашнього господарства з 1-5 чоловік

Характеристики Потужність
двигуна

Швидкість
виготовлення 
борошна

Швидкість 
виготовлення 
пластівців

Об’єм горловини 
(млинки) / 
контейнера (блендер)

 
  

Діаметр
каменів,
мм

Валики і 
шпинделі 

Товщина 
стільниці для 
кріплення, мм

 

 

FIDIFLOC 21 250 Вт 100 г/хв 80-130 г/хв  850 г / 190 г 75 Нержавіюча
сталь

– – 

 

FIDIFLOC MEDIUM 360 Вт 100 г/хв 80-130 г/хв  850 г / 190 г 85 Нержавіюча
сталь

– – 



DUETT 100

DUETT 100 постачатиме вас свіжозмеленим борошном 
та зерновими пластівцями, завдяки двом двигунам, 
міцному млину для зерна FIDIBUS CLASSIC та 
ефективним валикам для приготування пластівців  
FLOCMAN. Його чудовий корпус виготовлений з 
цільного букового дерева та фурнітури з високоякісної 
букової деревини, а двигуни розміщені окремо, що 
дозволяє подрібнювати зерна на борошно та пластівці 
одночасно. Інакше кажучи, ви можете розпочати день зі 
смачної каші зі свіжих вівсяних пластівців, приготувати 
тонке борошно опівдні для улюбленої здоби та 
подрібнити насіння маку, щоб потім її прикрасити!  
Також в комплекті до пристрою для приготування 
пластівців є керамічна чаша ручної роботи, оброблена 
безпечним для їжі покриттям.

70 15,5 168 395 335 232 Цільний бук, букова
фанера, горловина 
з цільного бука

Млин з кришкою, порцелянова 
чаша

6 років
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Комбо блоки 360 Вт 
Для домашнього господарства з 3-5 чоловік

Рівень шуму,
Дб 

 
 

Вага,
кг

Допустима
висота 
чаші, мм

Висота,
мм

 Ширина,
мм

 Глибина,
мм

 Корпус, 
оброблений олією 

Сертифікація Комплектація Гарантія

70 8,7 130 337 239 215 Цільний бук, букова
фанера, горловина 
з цільного бука

Млин з кришкою, флейкер,
гвинтовий затискач, скляний 
контейнер

6 років /
1 рік 
флейкер

70 9,7 130 337 239 215 Цільний бук, букова
фанера, горловина 
з цільного бука

Млин з кришкою, флейкер,
гвинтовий затискач, скляний 
контейнер

6 років /
1 рік 
флейкер
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Комбо блоки 600 Вт
 Для домашнього господарства з 5 та більше чоловік

Характеристики Потужність
двигуна

Швидкість
виготовлення 
борошна

Швидкість 
виготовлення 
пластівців

Об’єм горловини 
(млинки) / 
контейнера (блендер)

 
  

Діаметр
каменів,
мм

Валики і 
шпинделі 

Товщина 
стільниці для 
кріплення, мм

 

 

DUETT 200 600 Вт 200 г/хв 90 г/хв  1200 г / 200 г 85 Нержавіюча
сталь

– – 

 

FIDIBUS XL 600 Вт 200 г/хв –  1200 г 85 – – – 

DUETT 200

Duett 200 дає вам грандіозне розмаїття – з ним 
ви можете приготувати свіжі пластівці для мюслі 
або вівсянку на ніч, дрібне борошно для 
смачного батона і перемолоти кавові зерна для 
свіжого ароматного напою! Це стає можливим за 
допомогою тієї ж технології, що й у FLOCMAN та 
FIDIBUS XL. Також у комплекті з DUETT 200 є с
пеціально розроблена керамічна чаша ручної 
роботи для пристрою для приготування 
пластівців. Якщо ви хочете отримати повний 
спектр можливостей, з серйозною потужністю, 
DUETT 200 пропонує значну економію порівняно 
з придбанням млина та пристрою для 
приготування пластівців окремо.
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Млини для зерна 600 Вт
Для домашнього господарства з 5 та більше чоловік

Рівень шуму,
Дб 

 
 

Вага,
кг

Допустима
висота 
чаші, мм

Висота,
мм

 Ширина,
мм

 Глибина,
мм

 Корпус, 
оброблений олією 

Сертифікація Комплектація Гарантія

72 17,5 168 395 335 232 Цільний бук, букова 
фанера, горловина 
з цільного бука

Млин з кришкою, порцелянова 
чаша

6 років

72 9 142 367 173 232 Цільний бук  Млин з кришкою 6 років

FIDIBUS XL

Завдяки потужному 600-ватному мотору і горловині, що 
вміщує понад 1200 г зерна, FIDIBUS XL виготовляє дрібне 
борошно вдвічі швидше наших менших моделей Fidibus. 
 Лише 7 хвилин роботи дає достатню кількість тонкого 
борошна для двох великих буханок хліба! Якщо ви 
шукаєте варіант, який може обробляти всі види сухого 
зерна, твердого та м'якого, а також спеції, кавові зерна 
та сочевицю, якщо вам потрібен пристрій з тривалою 
продуктивністю та можливістю довгого використання, 
млин FIDIBUS XL - саме для вас. Це хороший вибір для 
великих кухонь та любителів цільнозернового зерна.
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Професійні млини для зерна 
 Безперервна робота

Характеристики Потужність
двигуна

Швидкість
виготовлення 
борошна

Швидкість 
виготовлення 
пластівців

Об’єм горловини 
(млинки) / 
контейнера (блендер)

 
  

Діаметр
каменів,
мм

Валики і 
шпинделі 

Товщина 
стільниці для 
кріплення, мм

 

 

FIDIBUS XL Plus 600 Вт 200 г/хв –  1200 г 85 – – – 

 

JUMBO 750 Вт 350 г/хв –  3000 г 130 – – – 

FIDIBUS XL Plus

Потужні жорна та 600-ватний мотор гарантують, 
що FIDIBUS XL Plus може виробляти 200 г 
борошна за хвилину – при дрібному меленні. Це 
дозволяє експлуатувати XL Plus безперервно 
протягом тривалого періоду, наприклад 
протягом кількох годин. А оскільки XL Plus може 
працювати безперервно, ви можете просто 
заповнювати його горловину і продовжувати 
перемелювати будь-яку кількість борошна, яке 
вам потрібно.  Все це робить FIDIBUS XL PLUS 
ідеальним млином для невеликих пекарень, 
великих кухонь, домашніх господарств, 
громадських центрів та дитячих садків. 
FIDIBUS XL PLUS – ваш надійний партнер у 
повсякденному житті.

NONSTOP
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Професійні млини для зерна 

Рівень шуму,
Дб 

 
 

Вага,
кг

Допустима
висота 
чаші, мм

Висота,
мм

 Ширина,
мм

 Глибина,
мм

 Корпус, 
оброблений олією 

Сертифікація Комплектація Гарантія

72 11 168 397 179 230 Цільний бук Млин з кришкою 1 рік

72 32 138 561 291 511 Букова фанера Млин з насадкою для мішка 1 рік

JUMBO

JUMBO переробляє всі види зерна, і навіть 
кукурудзу, в тонке борошно. JUMBO  оснащений 
надзвичайно великими подрібнювальними 
каменями з корундової кераміки, призначений 
для комерційного використання в пекарнях та 
магазинах натуральної їжі. Міцний корпус і 
великий важіль дозволяють постійно регулювати 
фракцію перемелювання, що дає можливість 
отримувати борошно від самої тонкої до самої 
грубої фракції.  При найкращих умовах Jumbo 
може виробляти 350 г борошна за хвилину.  
Використовуйте мішечок з тримачем, що 
запобігає потраплянню пилу та гарантує, що все 
борошно потрапить у мішок. Горловина для 
зерна має шарнірну дверку зверху.



The KOMOMIX+

Ми з гордістю вам представляємо наш абсолютно 
новий KoMoMix+.  Він був розроблений в Австрії, і в 
центрі уваги для нас було досконале виконання та
 дизайн приємної форми. Корпус виготовлений з 
австрійської букової деревини. Даний пристрій не 
лише не шкодить навколишньому середовищу, але 
й характеризується виробленням нижчого рівня 
шуму. Привід мотора розроблений без 
компромісів, він має 1400-ватний мотор і досягає 
більше 30 000 об/хв, що гарантує довготривале 
використання і масу задоволення від роботи із ним.  
Блендер оснащений 8 лезами, які ріжуть і 
подрібнюють майже все і, крім того, відокремлюють 
найважливіші частини інгредієнтів.
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БЛЕНДЕР 1400 Вт 
Для домашнього господарства з 1 та більше чоловік

Характеристики Потужність
двигуна

Обертів 
за 
хвилину

Місткість 

 

KOMOMIX + 1400 Вт 100 г/хв –  

Вага,
кг

Висота,
мм

 Ширина,
мм

 Глибина,
мм

 Корпус
 

Контейнер Компле-
ктація 

Гарантія

4,5  465 225 230 Цільний 
бук

Блендер,
штовхач

1 рікТританова 
чаша без ВРА
(Бісфенолу А) 



KoMoMix+ випускається в 6 модних кольорах.  
Безсумнівно, ви знайдете потрібний колір 
відповідно до вашого особистого смаку та кухні.  
Ви можете вибрати: чорний, блакитний, 
кремовий, зелений, червоний та жовтий.  

Основні факти: 
  + 30 000 об/хв 

 

+ мотор 1400 Вт 
 

+ тританова чаша без Бісфенолу А (BPA) 
ємністю 1,7 л
 

+ знімний подрібнювальний механізм із 
вісьмома лезами, легкий в очищенні 
 

+ штовхач в комплекті 
 

+ корпус виготовлений з цільного бука
  
+ просте управління натисканням однієї  кнопки 
з функцією  інтегрованого імпульсу  
 

+ для легкого та швидкого приготування смузі, 
морозива, горіхової пасти, маринаду та ін.
 

+ подрібнення кавових зерен, горіхів чи зерна
 

+ виготовлений в Австрії, без шкоди для 
навколишнього середовища 
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Доступний в 6 кольорах 
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АКСЕСУАРИ

Характеристики Місткість 

 

FLOUR SIFTER 400 г  

Вага,
кг

Висота,
мм

 Ширина,
мм

 Глибина,
мм

 
 

Матеріал Комплектація Гарантія

0,7  260 136 136 1 фільтр для
борошна, 3 сита, 
кришка

1 рікБукова деревина,
акрилове скло

FLOUR SIFTER

Наш просіювач для борошна дозволяє 
відокремлювати грубі висівки від 
цільнозернового борошна, залишаючи лише 
борошно дрібного помелу, яке ідеально 
підходить для приготування тістечок, тортів та 
печива, а висівки можна використовувати для 
хліба, смузі, супів та граноли. Горловина з 
органічного скла захищає просіювач і борошно.  
Фракцій сітки є взаємозамінними і доступні у 
трьох розмірах: середній, дрібний та 
супердрібний.

Сито 1
дрібна сітка
ширина 0,63 мм 
(24 петлі)

Сито 2 
середня сітка
ширина 0,80 мм
(19 петель)

Сито 3 
груба сітка
ширина 1,25 мм
(15 петель)

Просіювач для борошна
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АКСЕСУАРИ

ЗМІННІ ПОДРІБНЮВАЛЬНІ СИСТЕМИ

Використовуйте нашу змінну систему 
подрібнення для обробки зерна, спецій, кавових 
зерен та безглютенових круп на одному млині 
без перехресного забруднення! Ідеально 
підходить для тих, хто має чутливість до їжі.  
Система складається із змінної вставки камери 
мелення з силікону, яка поставляється з 
додатковою парою подрібнювальних каменів.  
Він підходить для всіх млинів KoMo, випущених 
після 2011 року. Всього кілька простих кроків 
потрібно, щоб вставити подрібнювач в млин, а 
очищати після використання – дуже легко .

Характеристики 

 

ЗМІННІ 
ПОДРІБНЮВАЛЬНІ
СИСТЕМИ

 

Вага,
кг

Матеріал змінної 
подрібнювальної 
камери

   
 

Матеріал жорен Комплектація Гарантія

0,75-
0,82

   Силікон, придатний 
для миття в 
посудомийній машині

 1 змінна подрібнювальна 
камера,набір з 2 жорен, 
1 щітка, 1 торцевий ключ

1 рікКорундова 
кераміка



ОДНОКАМЕРНЕ СХОВИЩЕ ДЛЯ ЗЕРНА

На жаль, зерно, яке не використовується, є дуже 
привабливим для шкідників. Наше сховище 
автоматично переміщує все зерно щоразу, коли 
ви його дістаєте, щоб жоден шкідник не зміг 
поселитися у ваших запасах. Витягніть потрібну 
кількість зерна через отвір з нержавіючої сталі – 
інтегрована чашка вміщує до 2 склянок зерна.  
Чіткі опуклі панелі колби показують, скільки 
зерна у вас є. Чому б не повісити кілька сховищ 
на вашій кухні, щоб легко розмістити свої запаси 
зерна?

Вийміть циліндр для зерна Зерна потрапляють 
у мірний циліндр

Висипте зерно з циліндра

30

АКСЕСУАРИ
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АКСЕСУАРИ

Характеристики Місткість 

 

ОДНОКАМЕРНЕ
СХОВИЩЕ
ДЛЯ ЗЕРНА

2,5 кг  

Вага,
кг

Висота,
мм

 Ширина,
мм

 Глибина,
мм

 
 

Матеріал Гарантія

1,9  642 137 142 1 рікБукова фанера, акрилове скло,
спускний жолоб із нержавіючої 
сталі

 

ТРИКАМЕРНЕ
СХОВИЩЕ
ДЛЯ ЗЕРНА

13,5 кг  5,6  522 404 142 1 рікБукова фанера, акрилове скло,
спускний жолоб із нержавіючої 
сталі

ТРИКАМЕРНЕ СХОВИЩЕ ДЛЯ ЗЕРНА
Наше Трикамерне сховище для зерна - просте у 
використанні та в обслуговуванні, а, крім того, 
має прекрасний дизайн. Для використання 
просто вийміть потрібну кількість зерна через 
отвір, відкривши заслонку з нержавіючої сталі 
(інтегрована чашка містить до 2 склянок зерна).  
На опуклих панелях колби видно, скільки зерна 
у вас залишилося. Контейнери для зберігання 
виготовлені з високоякісної одношарової 
букової фанери та оснащені настінним 
кріпленням.
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СИТА ДЛЯ БОРОШНА
Добре просіяне борошно довше залишається свіжим. Чи 
знаєте ви, що цільнозернове борошно, без висівок, 
зберігає свою якість тривалий час, завдяки чому воно 
стане у пригоді для приготування тонкого тіста? Ось тут 
наші сита вступають у дію: використовуйте дрібне 
борошно для приготування білої випічки, а висівки – як 
корисну добавку до смузі чи сніданку з круп. Сита 
випускаються у двох розмірах: діаметром 18 см (груба та 
дрібна сітка) та діаметром 20 см (лише дрібна сітка).

ЧАШІ З ІТАЛІЙСЬКОЇ СОСНИ
Ці красиві дерев’яні чаші, виготовлені вручну в 
австрійському Тіролі, мають природний аромат і 
доступні в чотирьох розмірах: діаметром 16, 20, 25 та 
30 см.  Деревина італійської сосни відома своєю 
невеликою вагою, м'якістю та природно високим 
вмістом олії.  Надзвичайна багатогранність чаш чудово 
доповнює наші млини з букової деревини, адже вони 
ідеально підходять для зберігання зерна та борошна.  
Чаші покриваються безпечним для харчових продуктів 
натуральним мінеральним маслом.

РОТАНГОВІ КОШИКИ для розстоювання тіста
Як виглядають традиційні німецькі пекарські буханки? 
Гарної форми, красиво марковані та зі світлими 
канавками на поверхні. Щоб домогтися такого вигляду 
в домашніх умовах, просто посипте борошном кошик, 
покладіть в нього тісто, накрийте чистою тканиною і 
дайте тісту піднятися перед випіканням. Це так просто!  
Наші круглі та видовжені кошики виготовлені з 
необробленого ротанга. Вони достатньо великого 
розміру для 1 кг тіста.

АКСЕСУАРИ
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КЕРАМІЧНІ ЧАШІ
Наші керамічні чаші виготовлені вручну – і кожна з них 
унікальна!  Кожна чаша має свій особливий характер,
але всі вони будуть збирати ваше свіжозмелене 
борошно або пластівці зі смаком. Ідеальне доповнення 
до наших млинів і пристроїв для виготовлення 
пластівців. Оброблені безпечним для харчових 
продуктів покриттям.

ТРИМАЧ МІШКІВ ДЛЯ БОРОШНА
Розроблений для FIDIBUS XL, цей тримач мішків для 
борошна дуже практичний. Завдяки дерев’яному 
затискачу у формі підкови, мішок можна прикріпити до 
носика, так що змелене борошно висипатиметься 
безпосередньо в мішок, уникаючи потрапляння пилу.

ЯЩИК ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ
Цей прекрасний ящик з високоякісної одношарової 
букової фанери перетворює ваш FIDIFLOC на зернову 
станцію з практичним способом зберіганням. Просто
прикріпіть FIDIFLOC до шухляди і закріпіть на місці 
двома шпильками. Зберігайте улюблені пластівці для 
ранішніх мюслі, і у вас все буде в одному місці!  
Додатковий бонус: завдяки тому, що ящик піднімає 
руків’я FIDIFLOC, вам більше не потрібно розміщувати 
його на краю столу, щоб повернути ручку.

АКСЕСУАРИ



Характеристики Потужність
двигуна

Швидкість
виготовлення 
борошна

Швидкість 
виготовлення 
пластівців

Об’єм горловини 
(млинки) / 
контейнера (блендер)

 
  

Діаметр
каменів,
мм

Валики і 
шпинделі 

Товщина 
стільниці для 
кріплення, мм

 

 

FLOCINO – – 80 – 130 г/хв  200 г – Нержавіюча
сталь

мін. 15 макс. 57 

 

FLICFLOC – – 80 – 130 г/хв  100 г – Нержавіюча 
сталь

мін . 15 макс. 57 

 

FLOCMAN 140 Вт – 90 г/хв  600 г – Нержавіюча
сталь

– – 

 
  

 

 

HAND MILL – 50 г/хв –  600 г 80 – мін. 17 макс. 57 

 

ELECTRIC DRIVE 140 Вт 50 г/хв –  – – – – – 

 

FIDIBUS 21 250 Вт 100 г/хв –  850 г 75 – – – 

 

MAGIC 250 Вт 100 г/хв –  850 г 75 – – – 

 

PK 1 360 Вт 100 г/хв –  1000 г 85 – – – 

 

FIDIBUS CLASSIC 360 Вт 100 г/хв –  1000 г 85 – – – 

 

FIDIBUS MEDIUM 360 Вт 100 г/хв –  850 г 85 – – – 

 

DUETT 100 360 Вт 100 г/хв 90 г/хв  1200 г / 200 г 85 Нержавіюча
сталь

– – 

 

FIDIFLOC 21 250 Вт 100 г/хв 80-130 г/хв  850 г / 190 г 75 Нержавіюча
сталь

– – 

 

FIDIFLOC MEDIUM 360 Вт 100 г/хв 80-130 г/хв  850 г / 190 г 85 Нержавіюча
сталь

– – 

  

 

DUETT 200 600 Вт 200 г/хв 90 г/хв  1200 г / 200 г 85 Нержавіюча
сталь

– – 

 

FIDIBUS XL 600 Вт 200 г/хв –  1200 г 85 – – – 
  

 

FIDIBUS XL Plus 600 Вт 200 г/хв –  1200 г 85 – – – 

 

JUMBO 750 Вт 350 г/хв –  3000 г 130 – – – 

 

KOMOMIX + 1400 Вт – –  1,7 літр – – – – 

Уся наша продукція – з першого погляду



Рівень шуму,
Дб 

 
 

Вага,
кг

Допустима
висота 
чаші, мм

Висота,
мм

 Ширина,
мм

 Глибина,
мм

 Корпус, 
оброблений олією 

Сертифікація Комплектація Гарантія

– 1,7 67 162 93 123 Корпус з безпечної 
пластмаси

– Флейкер, 2 гвинтові затискачі, 
кришка для горловини

1 рік

– 1,7 88 188 121 122 Букова деревина – Флейкер, гвинтовий затискач, 
скляний контейнер

1 рік

40 6,2 105 310 140 280 Цільний бук, 
нержавіюча сталь

Флейкер з кришкою, 
порцелянова чаша

1 рік

  

60 2,5 103 215 140 155 Цільний клен,
нержавіюча сталь

– Млин з кришкою, чаша 1 рік

62 4,5 – 230 139 230 Лакований клен,
нержавіюча сталь

Мотор 1 рік

  

70 6,2 116 324 153 213 Цільний бук, букова 
фанера, горловина 
з цільного бука

 Млин з кришкою 6 років

70 6,6 138 250 163 203 Цільний бук, 
нержавіюча сталь

 Млин з кришкою 6 років

70 8 103 375 210 232 Цільний бук Млин з кришкою 6 років

70 8 123 330 160 213 Цільний бук Млин з кришкою 6 років

70 7 116 324 153 213 Цільний бук, букова
фанера, горловина 
з цільного бука

Млин з кришкою 6 років

70 15,5 168 395 335 232 Цільний бук, букова
фанера, горловина 
з цільного бука

Млин з кришкою, порцелянова 
чаша

6 років

70 8,7 130 337 239 215 Цільний бук, букова
фанера, горловина 
з цільного бука

Млин з кришкою, флейкер,
гвинтовий затискач, скляний 
контейнер

6 років /
1 рік 
флейкер

70 9,7 130 337 239 215 Цільний бук, букова
фанера, горловина 
з цільного бука

Млин з кришкою, флейкер,
гвинтовий затискач, скляний 
контейнер

6 років /
1 рік 
флейкер

72 17,5 168 395 335 232 Цільний бук, букова 
фанера, горловина 
з цільного бука

Млин з кришкою, порцелянова 
чаша

6 років

72 9 142 367 173 232 Цільний бук  Млин з кришкою 6 років

72 11 168 397 179 230 Цільний бук Млин з кришкою 1 рік

72 32 138 561 291 511 Букова фанера Млин з насадкою для мішка 1 рік

– 4,5 – 465 225 230 Цільний бук,
тританова чаша без
ВРА (Бісфенолу А)

Блендер, штовхач 1 рік–



Ми тут заради вас!

штамп постачальникаwww.komo.bio

KoMo Австрія
KoMo GmbH & Co. KG
Penningdör� 6, 6361 Гопфгартен
Тел.:  +43 (0)5335 20160
Факс: +43 (0)5335 20164
komo@komo.bio

KoMo Німеччина
KoMo GmbH
Rupert-Mayer-Straße 44, 81379 Мюнхен
Тел.:  +49 (0)89 2030 4613 4
Факс: +49 (0)89 2030 4613 5
komo@komo.gmbh

© KoMo GmbH & Co. KG, Червень 2018

Щоб отримати докладнішу інформацію про 
нашу продукцію, постачальників та рецепти, 
відвідайте www.komo.bio

 

Всі наші відео, включно з інструкціями щодо 
використання наших млинів та пристроїв для 
виготовлення пластівців, можна знайти на 
YouTube               komogmbh

 

Крім того, ви можете знайти нас в I nstagram           та 
Facebook -          просто введіть в пошуку komo.bio

 

www.komo.bio

Sana International Ltd.
Офіційний представник КоМо в Україні
Київ, вул. Гоголівська, 39
Моб.: +38 (068) 543 1000
Тел: +38 (044) 353 0218
https://sana.ua/
order@sana.ua


