
„Váš specialista pro vážení a dopravu materiálů“

SUDOVÁ  MÍCHAČKA

·  snadná obsluha 

·  poloautomatický i ruční  provoz

·  jednoduché upínání sudu

·  volba délky a rychlosti míchání

·  volba materiálového provedení

·  rychlá a prostorově nenáročná instalace

·  napájení 230V

·  zařízení nevyžaduje zvláštní údržbu 

·  nízká cena

    

Sudová míchačka je určena pro míchání suchých sypkých
nebo práškových materiálů. Její univerzální provedení
umožňuje použití míchačky v různých oblastech průmyslu.

obr. Sudová míchačka

vhodné pro materiály:

·   cukr, mouka, obilí,  

·  barviva, hnojiva, 

·  suché stavební směsi,

·  krmiva, šrot, granule

·   atd. 

K  nahlédnutí jsou také naše internetové stránky  
se sortimentem zboží a podrobnějšími informacemi, které by Vás mohly zajímat.

Zařízení je vyrobeno dceřinou firmou Dites-váhy spol. s r.o.

www.dites.cz
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„Váš specialista pro vážení a dopravu materiálů“

·  Poloautomatický provoz

·  Ruční provoz

        Na zařízení se nastaví  čas míchání a spustí se vlastní proces. Na displeji lze 
       sledovat čas míchání (nastavenou hodnotu lze ověřit opětovným přidržením tlačítka).
       Po jeho dosažení se proces automaticky zastaví.

      V ručním režimu obsluha zapíná a vypíná míchání přepínačem pro ruční provoz.
      Obsluha nastaví rychlost míchání a po uplynutí požadovaného času, sama
      přepínačem míchání zastaví.

      Po ukončení míchání obsluha vypne hlavní vypínač a odvalí točnu 
      se sudem  z  míchacího zařízení a poté vyjme samotný sud.

SUDOVÁ  MÍCHAČKA

Přehled technických parametrů běžného typu:

Objem mísícího sudu 
Max množství míchaného materiálu
Materiál sudu a míchací přepážky 
Regulace otáček točny 
Hmotnost točny bez sudu 
Celková hmotnost zařízení vč. materiálu 
Napájení 
Pracovní teplota

100
60

Nerez
20-60

25
230
230

1 ~ 40

3
dm
kg

. -1ot min
kg
kg

V AC
°C

víko se sponou 
se umisťuje na 
odvrácenou stranu 
ovl. panelu (obsluhy)

ovládací panel

točna se sudem


