AutoMixx- & QuickMixx-toestellen
Sneller mengen zonder krachtenverspilling

Eigenschappen
 lange levensduur en een waaier aan verwerkingsmogelijkheden dankzij
de krachtige en robuuste motor met hoog draaimoment
 geringe voorbereidingstijd en gebruikscomfort dankzij compacte afmetingen
en gering gewicht
 geen lekkende kuipen en homogene mengresultaten dankzij
het constante toerental en de rustige werking

Voor elke mengopdracht de juiste menger van STORCH

Technische
gegevens

QuickMixx 25

QuickMixx 50

QuickMixx 50 Plus

AutoMixx 50 l

Art.-Nr.

62 97 00

62 98 00

62 99 50

64 55 00

Voornaamste
gebruik

laagviskeus nat materiaal in
kleine hoeveelheden

laag- en gemiddeld viskeus
nat en droog materiaal in
kleine hoeveelheden

laag- en gemiddeld viskeus
nat en droog materiaal in
kleine hoeveelheden

laag- en hoogviskeus nat en
droog materiaal in gemiddelde en grote hoeveelheden

Te verwerken materiaal

verf, tweecomponentenmateriaal, lijm,
kunstharspleister

zoals bij QuickMixx 25,
bovendien droog materiaal,
reparatie- en gipsmortel,
mineraalpleister

zoals bij QuickMixx 50

zoals bij QuickMixx 50

Verwerkbare
hoeveelheid
materiaal

tot 25 kg per keer in de
emmerverpakking

tot 50 kg in de emmerverpakking of de speciekuip

tot 50 kg of ook meer
(afhankelijk van de viscositeit van het materiaal) in de
emmer of de speciekuip

tot 50 l in de speciekuip

Vermogen

1.100 W

1.300 W

1.600 W

1.000 W

Draaimoment Nm

11,0

1e versnelling 27,4
2e versnelling 17,3

1e versnelling 42,7
2e versnelling 29,9

105

Toerental t / min.

250 - 700

1e versnelling 150 - 400
2e versnelling 250 - 700

1e versnelling 180 - 350
2e versnelling 280 - 550

60

Max. diameter
roerstaaf

120 mm

140 mm

160 mm

-

Elektrische
aansluiting

230 V / 50 Hz / 5 A

230 V / 50 Hz / 6 A

230 V / 50 Hz / 8 A

230 V / 50 Hz / 5 A

Gewicht

3,6 kg

4,1 kg

5,6 kg

32 kg

Aanbevolen mengas

62 96 09
(lijm enz. tot 15 kg)
62 96 10 (verf tot 25 kg)

62 97 01 (Pleister, menghoeveelheid 20 kg - 50 kg)
62 96 02 (Verf, menghoeveelheid 16 kg - 30 kg)

62 97 01 (Pleister, menghoeveelheid 20 kg - 50 kg)
62 96 02 (Verf, menghoeveelheid 16 kg - 30 kg)

begrepen in de
leveringsomvang

Bijkomende voordelen van de
QuickMixx 25, 50 en 50 Plus

Bijkomende voordelen van de AutoMixx 50 l

 Ergonomisch gevormde handvatten met softgripbekleding = minder krachtenverspilling
 Traploze elektronische regeling van het toerental
en bijkomend bij QuickMixx 50 en QuickMixx 50 Plus
- twee versnellingen
= optimale afstelling op de viscositeit van het materiaal

 Zelfstandig mengen = tijdsbesparing
 Zelfstandig uitschakelen bij openen van het
beschermrooster = uiterst veilig
 Aan-uitschakelaar met bescherming tegen stof
= lange levensduur
 Transportwieltjes en transporthandvat
= gemakkelijk transport
 reservekuip (Art.-Nr. 64 55 05 = nog rationeler werken
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