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Menger voor gietmortel

ONTWIKKELD VOOR HET MENGEN VAN 
KLEINE HOEVEELHEDEN (VANAF 20L)

•Geschikt voor het mengen van liquide mengelingen zoals:
    – Krimpbeton
    – Kunstharsvloer
    –Enz
•Mengcapaciteit van 20 tot 200 liter

•Te plaatsen op wiellader - kniklader - verreiker en heftruck
     met palletvorken links en rechts opneembaar

•Links - rechts of frontaal ledigen mogelijk
•Eenvoudige reiniging door bak onder helling
•Onderhoudsvrij

STANDAARD UITRUSTING:

•3 Uitgangstukken bijgeleverd
    - Verlengstuk - 1 : 475 mm
    - Verlengstuk - 2 : 450 mm te bouwen op verlengstuk - 1 
    - Verlengbuis diam 50: voor precisie storten
    - Manuele afsluitschuif
    - Maatwerk mogelijk
    - Veiligheidsgrendels voor vastzetten op vorktanden
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STANDAARD UITRUSTING

•Het (verplichte) netbescherming is voorzien van getande latten
    om de (cement-) zakken gemakkelijk te openen.

•Bovendeel is voorzien van afschermplaat om uitspatten tegen
    te gaan.

SPECIFIEKE VOORZIENINGEN:

•De mengspiraal is speciaal ontwikkeld om bij voorkeur kleine         
     hoeveelheden vanaf 20L, occasioneel 200L op efficiënte 
     manier te mengen
•De uitsparingen in spiraal garanderen een vlotte mengeling

•Manueel bediende afsluitschuif laat de werknemer toe 
    gemakkelijk een exacte hoeveelheid materiaal te lossen 

OPTIONELE VOORZIENINGEN:
Voor een autonome werking, kan de mengbak uitgerust worden 
met:
•Electromotor met hydropomp
•benzinemotor met hydropomp
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