Uw voordelen
■■

■■

■■

■■

Sierpleister/
fijne sierpleister

Vloeibaar estrik

■■

 onische mengpijp voor optimale
C
materiaalstroom

MP 25 Mixit – Maximale efficiëntie voor de
verwerking van voorgemengde droge mortels

 rote trechter met kam voor openen
G
van zakken
Ingebouwde waterpomp voor een
gelijkmatige watertoevoer
 ompressor met drukuitschakeling –
C
veilig werken
V erwisselbare wormonderdelen steeds
naargelang toepassing

■■

Vloeiplamuur

■■

Calciumsulfaat-estrik

Putzmeister-mengpompen gelden als de veelzijdigste machines in de markt. Dat geldt ook
voor de MP 25 Mixit.
Deze verwerkt alle verpompbare kant en klare mortels zoals basispleister, lijmmortels,
wapeningsmortels, brandwerende mortels en structuurpleisters enz. – binnen en buiten.

■■

■■

 leisters voor buiten
P
(kalk-, kalkcement- en isolatiepleisters)
 leisters voor binnen
P
(kalkpleister)

Zoals elke Putzmeister-mengpomp kunt U tevens de MP 25 Mixit met weinig handelingen
compleet uitelkaar halen. De modules kan U dan probleemloos in een stationwagen vervoeren of op de bouwplaats naar de bovenste verdieping dragen. Daar aangekomen sluit U
de slangen aan en U kunt beginnen.
Uw Putzmeister dealer voorziet u graag van meer informatie naargelang uw vereisten.

MP 25 Mixit
Export-versie

Uitrusting

MP 25 Mixit
3 × 400 V 50 HZ

Technische data

Bedieningshandleiding en onderdelenlijst

■

■

Compressor

■

■

Lakwerk standaard kleur

■

■

Luchtslang ½“ Geka

■

■

Mortelslang

■

■

Reinigingsaccessoires

■

■

MP 25 Mixit 3 × 400 V 50 HZ MP 25 Mixit – Export-versie
Mengreservoir

115 l

115 l

Opbrengst (theor.)*

25 l/min

40 l/min

Pompdruk

40 bar

20 bar

Pompafstand**

tot 40 m breed, tot 15 m hoog

tot 30 m breed, tot 15 m hoog

Luchtcompressor

0,55 kW / 200 l/min

0,55 kW / 200 l/min

Pomp

Wormpomp D6 Power

Wormpomp D 5 kort

Spuitapparaat

■

■

5,5 kW bij 392 tpm,
400 V / 50 Hz

5,5 kW bij 392 tpm,
400 V / 50 Hz

Verloopstuk

■

■

Waterpomp zelfaanzuigend

■

■

Aandrijving reservoir

1,1 kW bij 23 omw/min

1,1 kW bij 23 omw/min

NW 25 accessoire

■



NW 35 accessoire



■

Waterpomp

0,78 kW bij 3,4 m³/h

0,78 kW bij 3,4 m³/h

Zuigslang met filter



■

240 kg

Inblaaskap





Kabelafstandsbediening + verlenging





Opzet voor isolatiepleister





Vulplaten





Aandrijfmotor

Gewicht

240 kg

Lengte×breedte×hoogte1324 × 728 × 1443 mm

1324 × 728 × 1443 mm

Vulhoogte

984 mm

984 mm

Drukaansluiting

M35 / V 25–40

M35 / V 25–40

Grootste korrel

4 mm

4 mm

Bijzonderheid

Slang NW 25 voor
hoogwaardige materialen

Slang NW 35 voor materialen
van mindere kwaliteit

* Het theoretisch debiet hangt af van de pomp druk.
** Deze data zijn gebaseerd op ervaring en hangen af van het gebruikte materiaal.
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De MP 25 MIXIT kan U supersnel in handzame - en vooral draagbare - modules
uitelkaar halen.

