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MIESZARKA CI A MKM (DO CI EJ EKSPLOATACJI) 
 
 
 

 
 

Mieszarka ci a MKM 700 
 
 
 
Mieszarka ci aMANCON serii produkcyjnej MKM nadaje si  znakomicie do ci ego mieszania materia ów 
sypkich i dodawania cieczy. Wielokrotnie wypróbowany system mieszania z wieloma opcjami, który znajduje 
liczne zastosowania w przemy le spo ywczym, chemicznym i tworzyw sztucznych. 
 
DZIEDZINY ZASTOSOWANIA 
 

Mieszarki ci e MANCON MKM znajduj  uniwersalne zastosowanie do suchych mieszanin (proszku, 
granulatów) i do suchych mediów z dodatkiem cieczy w celu ich zwil enia lub granulacji w adekwatnej wersji, 
takiej jak np. do 

  produktów spo ywczych 
  pasz 
  produktów chemicznych 
  tworzyw sztucznych 
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SPOSÓB DZIA ANIA 
 

Podczas, gdy poszczególne sk adniki dodawane s  równocze nie i stale do mieszarki MAINCON, obracaj ce si  
opatki mieszaj ce powoduj  promieniowe i osiowe mieszanie i transportuj  materia  poddawany mieszaniu na 

ca kowitej d ugo ci b bna ponad wyp yw przelewowy do wylotu. Poprzez ustawienie pr dko ci obrotowej i 
wyp ywu regulowany jest czas przebywania mieszaniny w b bnie. W celu dodawania cieczy do zwil ania lub 
granulacji mieszanego materia u, mieszarki wyposa one zosta y w odpowiednie urz dzenia.       
 
WERSJA STANDARDOWA 
 

  Bardzo stabilna i pozbawiona martwego obszaru konstrukcja bez cz ci, które mog  si  poluzowa   w 
obszarze produktu 

  Ma a wysoko  konstrukcji i niewielkie zapotrzebowanie na miejsce 
  Manualnie przestawiany wyp yw 
  Powierzchnia piaskowana szk em 
  Uszczelnienie wa u przez regulowane z zewn trz szczeliwa d awicowe 
  Du a, zabezpieczona wy cznikiem kra cowym klapa inspekcyjna i klapa do czyszczenia  
  Materia : stal szlachetna 1.4301  

 
OPCJE 
 

  Wersja przeciwwybuchowa zgodna z dyrektywami ATEX  
  Uszczelnienie wa u z przedmuchiwaniem/gazem blokuj cym 
  Obróbka powierzchniowa: od piaskowanej szk em a  po polerowan  na wysoki po ysk  
  Urz dzenie do zwil ania 
  Podwójny p aszcz do ogrzewania lub ch odzenia   
  Otwór do inspekcji i czyszczenia ze z czami do szybkiego monta u  z cznikiem kra cowym 
  Materia y: stal szlachetna 1.4571, stal konstrukcyjna RSt 37, inne na zapytanie 
  Specjalne wymiary i wersje  
  Ró ne wielko ci  
  Podwozie i urz dzenie steruj ce, urz dzenie oczyszczaj ce CIP  

 
PA STWA KORZY CI 
 

  Wysoki i równomierny stopie  wymieszania przy krótkich czasach mieszania 
  Dostosowana do czyszczenia na mokro i sucho 
  Wysoka op acalno  i bardzo dobry stosunek ceny do wydajno ci 

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

http://www.paul-groth.com/
mailto:e-mail@paul-groth.com

