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Semi-mobilt blandeanlæg model F2200

Your partner in concrete solutions



Tekniske specifikationer

Blander

Volumen (brutto/netto) 2200 liter
 1500 liter
Kapacitet  25-80 M³/time
Motor 55 kW
Mixerarme 8 stk
Sideskrabere 1 stk
Vejeceller 3 x 5000 kg
Vejenøjagtighed  +/- 0.5 %
Stål Hardox

Silokasse

Silo 4 x 2.4 M³
Vandtank 500 liter

Kontrolsystem

Styring PLC
Doseringsnøjagtighed +/- 1-2 % 
Opskrifter 25 stk
Sprogversion Som  ønskes

Strøm

3 x 400 Volt 
125A 150KVA

Dimensioner

Bredde 2.58 M
Højde 2.65 M
Længde 9.0 M
Totalvægt 10,500 kg

Optioner

• Forhøjede sider til silokasse
• Forvejning af cement
• Forberedt til 450V 60 Hz
• Ekstra vandtank
• Ekstra vandpumpe
• Vandvarmer
• Ekstra pumpe til tilsætningsstof
• Luft kompressor
• Vibratorer
• Værktøjskasse
• Fjernstyring

Udstyr

Kan kombineres med f.eks. trans-
portbånd, cement siloer, big bag 
siloer og cementsnegle.

Cost-effectiv produktion af beton og stabiliseret jord beton

Dette semi-mobile landeanlæg på stålramme er ideel til 
produktion af både almindelig beton og stabiliseret jordbe-
ton. Kapaciteten er 25-45 M  / time til produktion af almin-
delig beton. Til produktion af stabiliseret jordbeton er en 
kapacitet på 50-80 M  / time muligt.

Blanderen er udstyret med justerbare blandearme med 
robust blandeskovle og sideskraber, hvilket giver en kort 
cykeltid og en høj ensartet betonkvalitet. En høj kvalitet 
sikres også af det integrerede styresystem, som styrer og 
overvåger alle processer og tilsluttet udstyr, for eksempel en 
båndtransportør og / eller cementsiloer.

F2200 er en meget fleksibel løsning. Det er hurtigt og nemt 
at opstille. Alt du skal gøre er at forbinde elektricitet, vand og 
andet udstyr og fylde sand og grus i tragterne.

Bandeanlægget er en rentabel investering, som hurtigt vil 
betale sig selv og returnere en fortjeneste. Alle sliddele er 
fremstillet i robuste materialer og kan udskiftes separat, 
hvilket minimerer driftsomkostningerne. Der er fri adgang til 
alle elementer, hvilket letter daglig rengøring, vedligehold-
else og service.
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