
1. MİKSERLER

KULLANIM ALANLARI
Ağır hizmet gücü ile donatılmış ağır devirli (Ajitatör) mikser 
makineleri endüstriyel ağır şartlara sahip ürünlerin düşük 
devirlerde yoğun ve homojen bir şekilde karışımının gerekli 
olduğu tüm alanlarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Üstün 
servis faktörlü ve kuvvetli motor-redüktör yapısı ile en ağır 
şartlarda bile zorlanmadan homojen karışımı çok rahat bir 
şekilde sağlamaktadır. Gaz beton üretimi, baz ve 
renklendirme mikseri ve stoklama tankları amacıyla da 
kullanılmaktadırlar. Yüksek tonajlı ürünlerin üretiminde veya 
stoklanmasında tercih edilen karıştırıcı türleridir.

STANDART ÖZELLİKLER
Çoğunlukla platforma monte şeklinde kullanılan ağır devirli sabit mikserler aynı zamanda kendi ayakları üzerinde yere monte 
edilmiş şekilde de kullanılabilirler. Karıştırma işlemi esnasında karıştırma kanatlarının güçlü yapısı ve dizaynı zor karışım 
koşullarını çok basit bir hale indirgemektedir. Karışım tankının alt ve üst noktasından yapılan ayrı ayrı yataklama ile karıştırma  
Standart olan modellerimizin yanı sıra projelerinize göre dilediğiniz kapasite ve motor güçleri doğrultusunda üretilebilirler. 
Çeşitli dizaynlara sahip kanat veya palet yapıları olan mikserlerdir. Bu kanatların uçlarında kanatlara göre daha geniş yüzeye 
sahip mukavemeti yüksek özel elastik paletleri ile harmanlama çok etkili bir şekilde sağlanmaktadır. Ağır devirli sabit mikser 
makinelerinin karıştırma devri tek devir olabileceği gibi, hız kontrol frekans konvertör kontrollü olarak değişken devirli de 
olabilmektedir. Zaman ayarlı karışım özelliği standart olarak bulunmaktadır.

OPSİYONEL İSTEKLER
Kenar sıyırıcı sistemi, otomatik vakum sistemi, ATEX Zone 1 EEx dIIB T4 standartlarında ex-proof dizayn, Çift katlı pervane, 
Sıcaklık ölçüm sistemi, ağırlık ölçüm sistemi, reçete kontrollü yarı otomatik veya tam otomatik PC / PLC kontrol sistemi 
opsiyonel olarak sunulmaktadır.
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1.5. SM.A.SBT SERİSİ AĞIR DEVİRLİ
(AJİTATÖR) SABİT MİKSERLER

Makina Tipi SM 1-A.SBT SM 2-A.SBT SM 3-A.SBT SM 4-A.SBT SM 5-A.SBT

Hızlı Karıştırıcı (Kw) 

Hızlı Karıştırma Devri (d/d)

Toplam Hacim (Lt)

Faydalı Hacim (Lt)

2,2 - 11

0 - 20

1000

200 - 800

5,5 - 15

0 - 45

2000

400 - 1600

7,5 - 22

0 - 45

3000

600 - 2400

11 - 30

0 - 60

4000

800 - 3200

15 - 30

0 - 60

5000

1000-4000


