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Míchačka s nuceným oběhem 

Popis: 

Míchačka s nuceným oběhem se vyznačuje 

robustní konstrukcí, snadným ovládáním, 

dlouhou životností a vysokou mírou 

spolehlivosti. Míchačka je především vhodná 

pro míchání betonových směsí, keramických 

směsí, zemin, plastových granulátů a všech 

materiálů pro jejichž míchání je nutný 

nucený oběh. Míchačka je vhodná pro 

výrobu malých betonových nebo 

keramických výrobků, do laboratoří a 

speciálních výrob. S objemem válce 70 litrů a 

rozměry 900 x 850 x 1250 mm je míchačka 

ideální pro použití ve speciálních nebo 

malosériových výrobách a laboratořích, 

přičemž při hmotnosti 100 kg může 

s míchačkou manipulovat i jediná osoba. 

Kombinace předních kol zadní nohy zajišťuje dostatečnou mobilitu a pohodlnou manipulaci, 

stejně tak jako stabilní stacionární pozici, když je míchačka používána. Výsuvné madlo 

umožňuje snadnější a pohodlnější manipulaci při přesunu míchačky, po zasunutí nevyčnívá 

zbytečně do prostoru kolem míchačky a nepřekáží tak při práci. 

Míchačka se plní shora do válce. Zamíchanou směs je možné vysypat přes vyprazdňovací 

otvor krytý manuálně ovládanou záklopkou. 

Míchačku pohání elektrický motor o výkonu 2,2 kW připojený na napětí 400 V. Standardní 

délka kabelu je 3 metry a umožňuje dostatečnou manipulaci i ve venkovních prostorech. 

Míchání se ovládá přes jednoduchý ovládací panel, který kromě tlačítek ke spuštění a vypnutí 

motoru nabízí také jednoduchý otočný ovladač rychlosti míchání. Rozsah rychlosti míchání se 

pohybuje od 9 do 85 otáček za minut. Významnou výhodou jsou nastavitelné lopatky, které 

umožňují jejich výměnu při opotřebení a jejich nastavením lze dosáhnout optimáního promíchání 

složek směsi. 
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Technická specifikace: 

Rozměry (VxŠxD):   900 x 850 x 1250 (1750 s vytaženým madlem) mm 

Hmotnost:    100 kg 

Průměr míchací nádoby:   685 mm 

Výška míchací nádoby:  400 mm 

Objem míchací nádoby:  145 l 

Užitný objem:    70 l 

Napětí:    400 V 

Výkon motoru:   2,2 kW 

Otáčky – min:    9 (ot/min) 

– max:    85 (ot/min) 

Typ směsí:    suché směsi (beton, keramika) 

Maximální zrnitost:   20 mm. 

 

Cena: 

Dodání: (za jak dlouho?) 

Fotografie produktu: 

 
Detail ovládacího panelu 
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