ПРИЛОЖЕНИЕ
Електрическият миксер с чугунен пръстен
CIMEX MIX160-M, e предназначен за бързо
приготвяне на бетон.
С обем на съда от 160 литра, той е в
състояние да достигне производителност от 1,9
м3 бетон за 1 час (зависи от скоростта на
зареждане), което го прави подходящ, както за
любителски, така и за професионални цели.
Той e един от най-предпочитаните
продукти на българския пазар в този сегмент.
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1. ЧУГУНЕН ПРЪСТЕН
Позволява
продължителна
експлоатационни разходи.

употреба

при

минимални

2. НАДЕЖДЕН ЕЛЕКТРОМОТОР
Монофазният двигател с 850W мощност, позволява употреба със
стандартни удължители (3х2,5 – 25 метра) и генератори за ток с
мощност от 3 kW.

3. ТРАНСПОРТНИ КОЛЕЛА
Спомагат за удобното маневриране и предвижване в неработен
режим.

4. РАЗГЛОБЯЕМА КОНСТРУКЦИЯ
Сгъваемата конструкция, значително улеснява транспортирането
на машината, намалявайки размерите ѝ.
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ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА MIX160-M
Геометричен обем на съда

MIX160-M

160 l

Време за производство

МИКСЕР ЗА
БЕТОН

120 sek

Захранващо напрежение

230-240V / 50 Hz

Мощност

850 Watt

Производителност

до 1.9 m3 бетон на час

Бетонобъркачката е снабдена с удобна
ръкохватка и транспортни колела, което и
позволява да се разположи, максимално близо
до мястото на отливане.
Задвижването
и
е
от
монофазен
електродвигател с мощност 850W, посредством
редуктор с ремъчна предавка и чугунен венец.
Това позволява, продължителна употреба при
минимални експлоатационни разходи. За
защита от претоварване / пад на напрежение,
двигателят на електрическата бетонобъркачка е
снабден с предпазител.

Стоманен барабан

•

Пластини за разбъркване на бетон

•

Стойка тип тринога

•

Електромотор 3kW

•

Ръкохватки

•

Транспортни колела

•

Гаранционна карта + Ръководство

За защита от претоварване / пад на
напрежение, двигателят на електрическата
бетонобъркачка е снабден с предпазител.
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ДРУГИ ПРОДУКТИ ОТ КАТЕГОРИЯ ОБРАБОТКА НА БЕТОН

МИКСЕР ЗА БЕТОН
200л.

МИКСЕР ЗА БЕТОН
320л.

ВИБРАТОР ЗА БЕТОН

CIMEX EUROPE Gmbh.
София, бул. "Ботевградско Шосе" № 449
София +359 879 190 200 | Пловдив +359 879 150 190
office@cimex.bg | https://www.cimex.bg

Продажба на лека строителна механизция, машини под наем, срвиз и резервни части за строителна техника

ОБРАБОТКА НА БЕТОН

ОКОМПЛЕКТОВКА

Ниската
присъединителна
мощност,
позволява употреба със стандартни удължители
(3х2,5 – 25 метра) и генератори за ток с мощност
от 3 kW.

