ПРИЛОЖЕНИЕ
Електрическият миксер с чугунен пръстен
CIMEX MIX320, e предназначен за бързо
приготвяне на бетон.
С обем на съда от 320 литра, той е в
състояние да достигне производителност от 4,0
м3 бетон за 1 час (зависи от скоростта на
зареждане), което го прави идеален за
професионални цели.
Той e един от най-предпочитаните
продукти на българския пазар в този сегмент.

MIX320

МИКСЕР ЗА
БЕТОН
320л. 2,2kW 4,0м3
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1. ЧУГУНЕН ПРЪСТЕН
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експлоатационни разходи.
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2. НАДЕЖДЕН ЕЛЕКТРОМОТОР
Монофазният двигател с 2.2kW мощност, позволява усилена
професионална употреба.

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

4. РЕДУКТОР ЗА НАКЛОН
Позволява плавна промяна на наклона, без прилагане на голямо
усилие от страна на оператора.
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5. ПЕДАЛ ЗА ЗАКЛЮЧВАНЕ НА БУРЕТО
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Чрез натискане на педала бурето се освобождава и така
оператора може да изсипе бетона.

MIX320

МИКСЕР ЗА
БЕТОН
320 l | 2,2 kW
Бетонобъркачката е снабдена с удобна
ръкохватка и транспортни колела, което и
позволява да се разположи, максимално близо
до мястото на отливане.

Поради големия и обем, и съответно поголямото усилие което би било необходимо за
промяна
на
наклона
на
бурето,
бетонобъркачката е снабдена с редуктор, който
позволява плавна промяна на наклона, без
необходимост от прилагане на голяма сила.
Чрез натискане на педала, позициониран
под контролният волан за промяна на наклона
на бурето, се освобождава неговият стопер.

SD - 07/2020 - MIX320

При необходимост от позициониране на
бурето в наклонено състояние, педала може да
се отпусне, което автоматично го заключва в
желаната позиция.

Геометричен обем на съда

320 литра

Обороти

29 об/мин.

Захранващо напрежение

220 - 240V / 50 Hz

Мощност

2,2 kW

Производителност

До 4,0 m3 бетон на час

Общо тегло

139 кг.
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ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА MIX320

