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KEVEROGÉPEK
MIXING MACHINES

Orlemények, porszeru anyagok élelmiszeripar, takarmányipar, vegyiparanyagainak nagy pontosságú keverékeinek
nélkülözhetetlen gépe.
360-2000 liter teljes térfogatú, kb. 70%-os
hasznos töltésu, robosztus gép, egymásba
helyezett 4 db szalagcsiga segítségével
végzi az 1:100000 homogenitást biztosító
keverést. A gép szakaszos muködésu, a
keverési ido 3-6 perc, anyagtól függoen.
A gép készülhet:
- elo- és utótartállyal,
- rozsdamentes acélból,
- erosített kivitelben (speciális porokhoz),
- speciális tengelytömítéssei (Iabirint vagy
tömszelencés)
It is the essential machine for performing
first-order mixtures of grits, and of dusty
materials of - food, fodder and chemical
industries.
The strongly-built machine of 360-2000 litres
total volume, and of abt. 70% working
volume, performs mixing providing
homogeneity of 1:100000 by means of 4
open-spiral worms built into one another. The
machine is of batch mixing, the mixing time is
3-6 minutes depending on the material.
The machine can be manufactured:
- with pre- and post-bin,
- of stainiess steel,
- of reinforced construction (for special dustmaterials)
- with special shaft seal (Iabyrinth of
stuffing box packing).

i

::..

.-r-

a

,

'"

';1'

500 literes
Of 500 litres

360 literes
Of 360 litres
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1000 literes
Of 1000 litres
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2000 literes
Of'2000 litres
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Elo-és utótartállyal
With pre- and post-bin

Pneumatikus vagy motoros
távvezérlésu tolózárral
With gate valve of pneumatic
or motorized remote control

Teljes keresztmetszetu, távvezérelt,
pneumatikus ürítonyílással
Of total cross section,
remote controlled, with pneumatic
discharging hole

Zsákos ürítovel és tisztítóajtóval
With saek discharger, with cleanout door
Tömszelencés tömítéssei
With stufling box packing

Labirint tömítéssei
With labyrinth packing
Felhordó csigával, álvánnyal
With delivering worm and frame

Betétlemezzei,
a forgórész gyors cseréje céljából
With insert plata for quick change
of the rotating part

Cukor-kihordó csigával
Discharging worm for sugar

Méretek, muszaki adatok
Dimensions, technical data
KEVEROGÉPEK I MIXING MACHINES

A

B

C

D

Teljesítmény
Output
(kW)

600
630
810
810
1000
1126

1200
1500
1300
1500
1500
2520

1700
2000
1800
2000
2000
3150

700
740
1040
1040
1160
1600

3
4
5,5
7,5
7,5
11

Méretek I Dimensions (mm)

Típus
Type
K - 025
K-03
K-05
K-06
K-10
K-20

Hasznos térfogat
Working volume
(Iiter/litre)
250
300
500
600
1000
2000

A keverogépek elo- és utótartállyal is rendelhetok.
Az üríto szerkezet pneumatikus vagy motoros muködtetésu, hosszmérete igény szerint választható
The mixing machines can also be ordered with pre- and post-bin.
The discharging mechanism is of pneumatic or motorized operation, upon request its length measurement can be
chosen optionally.
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Felso elrendezésu lánchajtás
Chain drive of upper arrangement

~

Oldalsó elrendezésu lánchajtás
Chain drive of side arrangement

A muszaki változtatás joga a folyamatos fejlesztés érdekében fenntartva.
In the interest of cont. development, the right of technical alteration is reserved.
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