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AĞIR İŞ TİPİ KARIŞTIRICILAR

Ürün Kodu

CRT-MIXER30 Isıtıcılı Karıştırıcı, 30 litre
CRT-MIXER60 Isıtıcılı Karıştırıcı, 60 litre
CRT-MIXER100 Isıtıcılı Karıştırıcı, 100 litre

Cooper Teknoloji'nin karıştırıcı ürün çeşitliliği bitümlü 
malzemelerin karıştırma gerekliliklerini sağlamak için özel 
olarak tasarlanmıştır. Makinelerin yaratıcı özellikleri daha hızlı - 
gelişmiş karıştırma ve temizleme sağlar. Karıştırıcılar 
gereksinimlere uygun olarak spiral, ters akım, ters pedal tipinde 
çeşitli çırpıcı tasarımları ile sunulmaktadır. Karıştırma tankında 
istenen sıcaklık değerleri termokapıllar aracılığı ile kontrol edilir. 
Makineler bir ömür boyu dayanabilmeleri için seçilmiş kalitede 
paslanmaz çelik kullanılarak üretilmiştir. Karıştırılan malzeme 
tankın dibinde bulunan bir akış valfi aracılığı ile boşaltılır, bu 
tankın boşaltılacağı zaman eğilmesine gerek kalmaması 
demektir. Malzeme tankın altına yerleştirilen bir kaba 
boşaltılabilir. 

Ana Özellikler
• Tankın alt kısmında bulunan korunaklı bölgeye boşaltım
• Sürgülü vana ile 20 litrelik tepsilere boşaltım
• Tamamıyla paslanmaz çelik ve korozyona dayanıklılık
• İnverter kontrollü çırpıcı hız ayarı
• Karıştırma sıcaklık değerleri termokapıllar aracılığı ile kontrol 

edilir
• Kompakt, alandan kazandıran tasarım
• Gerçek boyutlu karıştırmayı simüle eder.
• Ayrışmayı en aza indirir
• CE damgalı, İngiltere üretimi

Teknik Özellikler
• Yalıtımlı paslanmaz çelik koruyuculu elektrikli ısıtıcı 

(240 Volt/Tek Faz)
• Değişken Hız Kontrol Paneli – IP55 değerli, frekans inverter, 

anahtarlı güç şalteri
• Dijital sıcaklık göstergesi ve ısıtma kontrolü

Aksesuarlar
• CRT-MIX-TRAY  Standart boyutta tepsi, 540 x 270 x 200mm

(diğer boyutlar istek üzerine üretilebilir)
• CRT-MIX-BLADE  Yedek çırpıcı
• CRT-MIX-PAD  Kullanıcı isteğine göre pedal
• CRT-MIX-TROLL  Hareket kabiliyet için yük arabası

Aksesuarlar cihaza dahil değildir, ayrıca sipariş edilmelidir.

CRT-MIXER30

1200 x 600 x 735 mm

30 L

150 kg

Model

Boyutlar

Kapasite *

Ağırlık

CRT-MIXER60

1200 x 600 x 735 mm

60 L

375 kg

CRT-MIXER100

1200 x 600 x 735 mm

100 L

475 kg

* Diğer seçenekler mevcuttur

CRT-MIXER60
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