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HORIZONTÁLNÍ PÁDLOVÉ MÍCHADLO MBM 
 
 
 
 
 
 

 
 

Horizontální pádlové míchadlo MBM 120 

 
Když se jedná o výrobu homogenních sm sí obzvlášt  v potraviná ském, chemickém a plastiká ském pr myslu, 
jsou používána horizontální pádlová míchadla MBM od firmy MANCON. Díky etným možnostem volby je lze bez 
problém  integrovat do stávajících in-line proces  nebo je používat jako samostatn  stojící za ízení (stand-
alone).    
 

OBLASTI POUŽITÍ 
 
Pádlová míchadla MBM jsou vhodná univerzáln  pro suché sm si (prášek, granuláty) a pro suchá média s 

idáním kapalin ke zvlh ování nebo granulování v adekvátním provedení, jako nap . pro 
  potraviny 
  krmiva 
  chemické produkty 
  plasty 
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ZP SOB FUNKCE 
 
Míchané produkty se p es velkoobjemový vstupní otvor naplní do horizontálního mísícího bubnu. Mísící pádla 
míchadla p itom rotují, vytvá ejí fluidní lože a tím konvekcí zajistí rychlé a d kladné promíchání komponent s 
rozdílnou velikostí ástic i sypnou hustotou. Podle receptury a vlastností produktu se doba míchání na jedno 
pádlo pohybuje mezi 60 a 240 sekundami.    
 
STANDARDNÍ PROVEDENÍ 
 

  Velmi stabilní konstrukce bez mrtvého prostoru a bez rozpustných díl  v oblasti produktu 
  Materiál: ušlechtilá ocel 1.4301  
  Povrch otryskaný sklen nými perlami 
  Ut sn ní h ídele pomocí vn  nastavitelného ucpávkového t sn ní 
  Velká, koncovým spína em chrán ná revizní a istící klapka  

 
VOLITELNÉ PROVEDENÍ   
 

  Provedení Ex podle sm rnic ATEX  
  Ut sn ní h ídele s proplachováním vzduchem / blokováním plynem 
  Kone ná povrchová úprava: otryskaná sklen nými perlami až vylešt ná do vysokého lesku 
  Materiály: ušlechtilá ocel 1.4571, stavební ocel RSt 37, další na vyžádání 
  Vst ikovací trysky pro kapaliny 
  istící za ízení CIP 
  Dvojitý pláš  k oh evu a chlazení   
  Rota ní nožové hlavy 
  Zvláštní rozm ry a speciální provedení 
  R zné velikosti pro rozdílné výkony 
  Podvozek, ízení a vstupní trychtý  

 
VAŠE VÝHODY 
 

  Vysoká kvalita míchání p i krátké dob  míchání 
  Vhodné k suchému i mokrému išt ní 
  Krátká doba napln ní a vyprázdn ní 
  Velký otvor na išt ní a revize 
  Vysoká hospodárnost a velmi dobrý pom r ceny a výkonu 

 
                         

                                           
 
 
Änderungen im Sinne verfahrenstechnischen und fertigungstechnischen Fortschritts vorbehalten.                                                                     Ausgabe 70_cs  
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