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MOBİL MİKSERLER

ÖZELLİKLER
» Komple krom sacdan imal edilen mobil mikserler, 300 kg
kapasiteye kadar hammadde karışımı için mükemmel
çözümdür.
» TX-SM serisi mobil mikserler, kırma malzemesi, orijinal
hammadde, masterbatch ve benzeri malzemelerin homojen
karışım elde edilmesi ve imalat işlemine hazır hale getirilmesi
için mükemmeldir.
» Gövdesindeki boru içine yerleştirilmiş çelik vida sayesinde,
"helezonik karıştırma işlevi" sağlar.
» Menteşeli, emniyet anahtarlı üst kapak bulunur.
» Boşaltma ve iç temizlik için emniyet anahtarlı alt boşaltım
klapesi vardır.
» Yüksekliği ayarlanabilir teleskopik ayaklara sahiptir.
» Ayarlarda 2 adet serbest, 2 adet frenli rijit tekerlekler bulunur.
» Karıştırma vidasını tahrik eden redüktör motoru mevcuttur.
» Mikserin manuel veya otomatik çalışma fonksiyonunu
düzenleyen kontrol panosu bulunur.
» Ayarlanabilir çalışma ve durma zaman aralıkları kullanım
kolaylığı sağlar.
» Emiş veya yükleme cihazlarına uygun emiş yan cepleri
mevcuttur.
» Otomatik hammadde emicilerine uygun 2 adet yan emiş
ceplerine sahiptir.
» Manuel çalıştırma modunun haricinde, elektrik panosunda yer
alan kontrolör sayesinde, zaman ayarlı (fasılalı) program
seçeneği mevcuttur.

ÖZELLİKLER
» Yeni Nesil PLC Ekranlı dokunmatik kontrol panelimiz sayesinde
buton görüntüsü ortadan kakıyor.
» İstenildiğinde sensör ve termokup eklemeleri yapılabiliyor.
» Diğer sistemlerle haberleşme imkânı sağlıyor ve aynı zamanda
operatörlere kullanım kolaylığı sağlıyor.

Ekranlı Mikser
Model

TX-SM 70 Cr

TX-SM 120 Cr

TX-SM 200 Cr

TX-SM 300 Cr

L (mm)

600x600

700x700

800x800

900x900

H (mm)

900/1100

1050/1235

1200/1600

1200/1600

70kg

120kg

200kg

300kg

Kapasite
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MOBİL MİKSERLER

AVANTAJLAR
»
»
»
»

Homojen karışım garantisi sağlar.
Dayanaklı yapısıyla uzun ömürlü ve ergonomik kullanım sunar.
Kolay ve zahmetsiz besleme sağlar.
Manuel çalıştırma modunun haricinde, elektrik panosunda yer alan
kontrolör sayesinde, zaman ayarlı (fasılalı) program seçeneği ile otomatik
çalıştırılabilme özelliğine sahiptir.
» Kısa sürede teslim edilir.
» CE Standartlarına uygundur.

Komple paslanmaz çelik seçeneği ile T-MAX,200 kg kapasiteye kadar hammadde karışımı için mükemmel çözümü TX-SM serisiyle sağlanmıştır.
TX-SM serisi mobil mikserler, kırma malzemesi, orijinal hammadde, masterbatch ve benzeri malzemelerin homojen karışımlarının elde edilmesi ve
imalat işlemine hazır hale getirilmesi için idealdir.
TX-SM serisi mobil mikserler hammadde transferini pratik kılacak ve kolaylaştıracak şekilde dizayn edilmiştir. Ölçülere göre değişik kapasiteleri
mevcuttur. Makine yanlarına kolaylıkla yerleşebilen bu seri mikserler; karıştırılmış hammaddeleri kolaylıkla yan emiş ceplerinden kullanılacağı yere
transfer edilebilmektedir. Menteşeli kapağı ile kolay açılabilir, ihtiyaca göre manuel hammadde beslenebilir. Hammadde besleme bölmesine güvenlik
anahtarı yerleştirilmiştir.
Yükleme cihazı için giriş ağzı ve konik alt tabanı sayesinde, hammaddenin tam boşaltılması sağlanmaktadır. Vakumlu yükleyicilerin emiş hortumları
için, haznelerin kapaklarında uygun ebatta bir açıklık öngörülmüştür. Bu sayede TX-SM serisi mikserler, otomatik hammadde transferi için hazırdır.

Ekransız Mikser
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