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KONTINUÁLNÍ MÍCHADLO MKM PRO KONTINUÁLNÍ 
PROVOZ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Kontinuální míchadlo MKM 700 
 
 
 
Kontinuální míchadlo MANCON konstruk ní ady MKM se výborn  hodí ke kontinuálnímu promíchání sypkého 
materiálu a p idání kapalin. Mnohokrát osv ený systém míchání s mnoha volitelnými možnostmi provedení, 
který nachází etné použití v potraviná ském a chemickém  pr myslu a pr myslu um lých hmot.       
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OBLASTI POUŽITÍ 
 
Kontinuální míchadla MKM firmy MANCON jsou vhodná univerzáln  pro suché sm si (prášek, granuláty) a pro 
suchá média s p idáním kapalin ke zvlh ování nebo granulování v adekvátním provedení, jako nap . pro 

  potraviny 
  krmiva 
  chemické produkty 
  plasty 

 
ZP SOB FUNKCE 
 
Zatímco jednotlivé komponenty jsou ve stejném ase kontinuáln  p ivád ny ke kontinuálnímu míchadlu 
MANCON, zajiš ují rotující mísící pádla radiální a axiální promíchání a dopravují míchaný materiál po celé délce 
bubnu p es p epadový jez k výstupu. Nastavením po tu otá ek a jezu lze regulovat dobu prodlevy. Pro 

imíchání kapalin ke zvlh ování nebo granulování míchaného materiálu jsou míchadla vybavena vhodnými 
za ízeními.       
 
STANDARDNÍ PROVEDENÍ 
 

  Velmi stabilní konstrukce bez mrtvého prostoru a bez rozpustných díl  v oblasti produktu 
  Nízká konstruk ní výška a malá pot eba místa 
  Manuáln  nastavitelný jez 
  Povrch otryskaný sklen nými perlami 
  Ut sn ní h ídele pomocí vn  nastavitelného ucpávkového t sn ní 
  Velká revizní a istící klapka chrán ná koncovým spína em  
  Materiál: ušlechtilá ocel 1.4301  

 
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  
  Zvlh ovací za ízení 
  Dvojitý pláš  k oh evu nebo chlazení   
  Revizní a istící otvor s rychlouzáv ry a koncovým spína em 
  Materiály: ušlechtilá ocel 1.4571, stavební ocel RSt 37, další na vyžádání 
  Zvláštní rozm ry a speciální provedení  
  R zné velikosti  
  Podvozek a ízení, istící za ízení CIP  

 
VAŠE VÝHODY 
 

  Vysoká a rovnom rná kvalita míchání p i krátké dob  míchání 
  Vhodné k rychlému suchému i mokrému išt ní 
  Vysoká hospodárnost a velmi dobrý pom r ceny a výkonu 

 
Änderungen im Sinne verfahrenstechnischen und fertigungstechnischen Fortschritts vorbehalten.                                                                     Ausgabe 40_cs  
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