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Mieszarki poziome MPCS/S
Mieszarki poziome łopatkowo - wstęgowe przeznaczone są do mieszania produktów sypkich, pylistych, kawałkowych i innych całą
objętością bębna. Do załadunku można użyć podajnika. Opróżnianie mieszarki odbywa się przy użyciu przy uzyciu pneumatycznego
zaworu.

   

mieszadło ze wstęgami ślimakowymi krata zabezpieczająca dozownik płynów

 

Mieszarka pozioma MPCS/S 300
Linia z mieszarką poziomą MPCS/S 300 na stelażu

+ podajnik ślimakowy PSM/S 2000
+ dozownik wolnostojący ślimakowy DWS/S 3000

 

Model Pojemność
mieszarki (l)

Pojemność
efektywna (l)

MPCS/S 100 100 60-80

MPCS/S 200 200 120-160

MPCS/S 300 300 180-240

MPCS/S 500 500 300-400

MPCS/S
1000 1000 600-800

MPCS/S
1500 1500 900-1200

Mieszarka pozioma MPCS/S 300  
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duży zakres pojemności
wysoka wydajność i jakość mieszania
zawór wysypowy pneumatyczny
pneumatyczne uszczelnianie wału
prosta konstrukcja
łatwość czyszczenia
wnętrze “lustro”
krata zabezpieczająca

regulator obrotów RO/S
przenośnik ślimakowy z koszem zasypowym
separator metalu
dozownik płynów
płaszcz wodny
mocowanie worka

 
MIESZARKI POZIOME – POZOSTAE ZDJĘCIA
Mieszarki poziome MPCS/S to przemysłowe urządzenia, które mają zastosowanie do typowo przemysłowego mieszania produktów dla
branży spożywczej, chemicznej i farmaceutycznej. Mieszarki poziome MPCS/S umożliwiają mieszanie szerokiej gamy komponentów

sypkich i proszkowatych tj. mąka, susz, suszone owoce, herbaty, musli, przyprawy, barwniki, pigmęty, leki, granulki i wiele innych
produktów.

Mieszarka pozioma
MPCS/S 300

Mieszarka pozioma
MPCS/S 300

Mieszarka pozioma
MPCS/S 300

Mieszarka pozioma
MPCS/S 300

Krata zabezpieczająca Pneumatyczne
uszczelnienie wału MPCS

Mieszadło ze wstęgami
ślimakowymi

Mieszarka pozioma
MPCS/S 300

+ Przenośnik ślimakowy

 
 
 

  specyfikacja techniczna / pobierz   Zobacz film / galerię zdjęć
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