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1010 Wattos 1-sebességes keverő gázadagolós kapcsolóval

MXE 1000 + WR2 120 Rendelési szám 433.179

1010 Wattos 1-sebességes keverő gázadagolós kapcsolóval

+ Robusztus 1-sebességes váltóház: nagyban dimenzionált és optimálisan átalakított – a magas
nyomatékátvitelért
+ Teljes hullám elektronika szabályozás: lassúáram-felvétel, hőmérsékletfigyelés, túlterhelés
elleni védelem, és fokozat nélküli fordulatszám-szabályozás a gázadagoló-kapcsoló által- a
fordulatszámot az optimális keverési fordulatszám eléréséig szabályozhatjuk. Megbízható
teljesítmény minden fordulatszám-tartományban
+ Zárható Ki/Be kapcsoló áramszünet elleni védelemmel. Ideális a folyamatos keveréshez
+ A Be/Ki kapcsoló rugalmas gumi borítása megakadályozza a szennyeződések gépbe jutását,
megakadályozva ezzel a kapcsoló elakadását, tönkremenetelét.
+ Ergonomikus fogantyú a meghajtó egységen: kis tömeg, fáradásmentes kar- és egyenes
testtartás a kényelmes, könnyű kezelésért
+ Gumi ütközőkkel a gép négy sarkán, melyek megakadályozzák az ütődésből eredő gép
sérüléseket, valamint védik a gépet szállítás közben
+ A motorház feletti védőborítás megakadályozza az  esővíz behatolását és irányítja a
hűtőlevegő áramlását.
+ Vegyes anyagok keverésére 40 kg-ig
+ A gyakorlatban tesztelt és kipróbált általános keverőgép ideális azoknak a felhasználóknak,
akik többségében az alacsony sebességtartományban dolgoznak
+ WR2 keverőszárral a különböző keverékekhez, tészta állagútól a keményig, mint pl.:
csemperagasztó, injektáló habarcs, önterülő anyag, kötőanyag, előgyártott vakolat,
kötőhabarcs

Műszaki jellemzők

Üresjárati fordulatszám
 

0-780 /perc
 

Felvett teljesítmény 1010 Watt

Leadott teljesítmény 550 Watt

Szerszám felfogatás M 14 

Szorítókarantyú Ø 53 mm

Max. keverőfej Ø 120 mm

Méret (Sz x H x M)
 

405 x 215 x
340 mm

Kábelhossz 4,0 m

Tömeg (keverőszár nélkül) 4,5 kg
 

Alapkészlet

1 WR2 spirál keverőkosár
120x600 M14
 

368.881 
 
 

1 villáskulcs SW 19 439.967 

1 villáskulcs SW 22 439.975 
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Tartozékok

Keverőkosár RR2 Rendelési szám 368.903

Műszaki jellemzők

Keverőkosár mm-ben 120 Ø 

Keverés kg-ban 20-40 

DB 1 

Két negatívan elrendezett lemez, mely lefele keveri az anyagot, megakadályozva az anyag kifröccsenését. Ideális sűrű anyagok keveréséhez:
festékek, lakkok, mázak, bevonatok, paszták, bitumen.

Spirál keverőkosár WR2 Rendelési szám 368.881

Műszaki jellemzők

Keverőkosár mm-ben 120 Ø 

Keverés kg-ban 15-25 

DB 1 

Két jobbirányú spirál, kemény anyagok dagasztására, és keverésére. A keverőrúd a keveréket felfelé kényszeríti az ideális átdolgozás érdekében.
Rendkívül sokoldalúan használható: csemperagasztók, fugázó anyagok, töltőanyagok, kész vakolatok, ragasztó habarcsok, esztrich anyagok
keverésére.
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Tartozékok

Spirál keverőkosár WR3R Rendelési szám 368.911

Műszaki jellemzők

Keverőkosár mm-ben 120 Ø 

Keverés kg-ban 15-25 

DB 1 

Három jobbirányú spirál, mellyel még a legkeményebb, legnehezebb anyagok is könnyedén elkeverhetőek. A keverőkosár idális: habarcs, beton,
gipsz, esztrich, bitumen, gipszkarton ragasztó keverésére.

Spirál keverőkosár WR3L Rendelési szám 369.055

Műszaki jellemzők

Keverőkosár mm-ben 120 Ø 

Keverés kg-ban 15-25 

DB 1 

Három darab, óramutató járásával ellenkező irányba mutató spirál nyomja le a keveréket a tartályba. Bármilyen lerakódott pigmentet, száraz-
vagy rost anyagot szintbe hoz és egyenletesen elkever. A keverék nem fröcsköl. Ideális folyékony és krémes keverékekhez: festékek, emulziós
festékek, gipsz vakolat, öntvény vegyület, szálanyag.
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Tartozékok

Keverőkosár SR2 Rendelési szám 368.938

Műszaki jellemzők

Keverőkosár mm-ben 120 Ø 

Keverés kg-ban 15-25 

DB 1 

A két ellentétes irányban döntött lapokkal ellátott korong dinamikus áramlást idéz elő a tartályban. A keverőlapátok a korongon ellenkező
irányban keverik az anyagot lefelé vagy felfelé. Ajánlott erős anyagokhoz, mint: festék, emulzió, paszta, ragasztó, fugázó habarcs.

Keverőszár RB Rendelési szám 369.152

Műszaki jellemzők

Keverőkosár mm-ben 120 Ø 

Keverés kg-ban 10-30 

DB 1 

Kerek keverő kar megakadályozza a légbuborékok bekeverését. Ideális minden olyan anyaghoz ahol a légzsákokat el kell kerülni:
fugamaradékok, fuga, ragasztóanyag, tömítések.
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Tartozékok

Keverőlapát, M 14 Rendelési szám 124.761

Műszaki jellemzők

Méretek mm-ben 120 Ø 

DB 1 

Nagyobb mennyiségekhez. Hosszabbítóval használható.

Keverőkosár, M 14 Rendelési szám 124.753

Műszaki jellemzők

Méretek mm-ben 70 Ø 

DB 1 

Kisebb mennyiségekhez. Hosszabbítóval használható.
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