Pompa mieszajaca MP 25 MIXIT
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MP 25 MIXIT – wysoka jakość, niskie koszty

MP 25 MIXIT rozłożyć można błyskawicznie na pore˛czne –
i przede wszystkim przenośne – podzespoły.

Pompy mieszaja˛ce Putzmeister-a należa˛ do
najbardziej uniwersalnych maszyn na rynku.
Odnosi sie˛ to także do MP 25 MIXIT. Przerabia
ona wszystkie tłoczone suche zaprawy
przemysłowe, takie jak tynki podkładowe,
zaprawy Kleja˛ce, zaprawy zbrojeniowe,
zaprawy przeciwpożarowe, tynki strukturalne
itd. – na zewna˛trz i wewna˛trz.

MP 25 MIXIT oferuje ponadto kompletne
wyposażenie seryjne obejmuja˛ce również
pompe˛ wodna˛, elementy ślimaka D6 Power,
po 10 m we˛ża dla zaprawy i powietrznego
oraz urza˛dzenie do natryskiwania tynków
drobnoziarni-stych ze sprze˛giem obrotowym,
itd. Tak wiec za zdumiewaja˛co korzystna˛ cene˛
otrzymuja˛.

MP 25 MIXIT rozłożyc można jak każda˛ pompe˛
mieszaja˛ca˛ Putzmeister-a kompletnie, i
to przy pomocy niewielu czynności.
Uzyskane w ten sposób podzespoły
załadować można naste˛pnie bezproblemowo
do samochodu kombi lub przenieść na
budowie na wyższe pie˛tra. Tam wystarczy
tylko podła˛czyć we˛że i już można przysta˛pić
do pracy.

Podzespoły te moga˛ Państwo przewozić bezprob- lemowo swoim
kombi. Od teraz wa˛skie nawet klatki schodowe nie stanowia˛ juz
przeszkody.

Sama obsługa kształtuje sie˛ w sposób
nadzwyczaj prosty. Ustawianie ilości
wody, uruchamianie, otwieranie zasuwy
zaprawy… wszystko po jednej stronie.
Przy wydajności tłoczenia do 25 l/min
oraz ciśnieniu roboczym 25 bar oferuje
MP 25 MIXIT parametry wydajnościowe
wystarczaja˛ce dla codziennych prac na
budowie. Przyczynia sie˛ do tego rów nież
sprawdzona, zużywaja˛ca sie˛ w niewielkim
tylko stopniu pompa power.
W przypadku wielu pomp mieszaja˛cych
okazało sie˛ ponadto w praktyce, ze wzniecaja˛
one w trakcie mieszania duże ilości pyłu
pochodza˛cego z prz- erabianego materiału.
Nie odnosi sie˛ to do MP 25 MIXIT. Można
ja˛ opróżnić niemalże w 100 %-ach bez
zagrożenia wzbudzenia pyłu i nie domieszania
masy. W wyniku czego otrzymujemy lepsza˛
jakość zaprawy i mniej pyłu.

Dane techn.

MP 25 MIXIT

Wydajnosc tłoczenia

do 25 l/min

Cisni. tłoczenia (D6 Power)

40 bar

Maks. odległosc tłoczenia*

40 m

Maks. wysokosc tłoczenia*

15 m

Naped pompy
mieszajacej

silnik el.
5,5 kW, 400 V, 50 Hz

Naped gwiazdy mieszajacej
Pompa wodna
Kompresor
Pojemnosc leja
Ciezar
Wymiary
(dł. x szer. x wys.)
Nr art.

1,1 kW

3.4 m /h, 0,78 kW
3

200 l/min, 0,55 kW
115 l
240 kg
1324 x 728 x 1443 mm

Subject to technical modifications and errors © by Putzmeister Mörtelmaschinen GmbH 2014 All rights reserved Printed in Germany (11405Sc) MM 3476-10 PL
* Maximum theoretical values listed. Maximum output and pressure cannot be achieved simultaneously.

MP 25 stanowi od wielu lat synonim
nieograniczonych możliwości stoso wania
oraz prostoty rozkładania pomp mieszaja˛cych.
Jej najnowszy wariant MP 25 MIXIT to wersja
o obni żonej cenie, która mimo tego nie
utraciła niczego ze swoich parametrów
wydajnościowych.
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Pojemnik na materiał oddzielony jest od rury mieszalnika.
Po otwarciu zasuwy suchy materiał przemieszcza sie do rury
mieszalnika.
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