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POZIOMA MIESZARKA WSADOWA MBM 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pozioma mieszarka wsadowa MBM 120 

 
Do produkcji homogenicznych mieszanin, szczególnie w przemy le spo ywczym, chemicznym i tworzyw 
sztucznych, stosuje si  poziome mieszarki wsadowe MBM firmy MANCON. Dzi ki licznym opcjom, mo na je 
bezproblemowo zintegrowa  z istniej cymi procesami In-line lub stosowa  jako osobne urz dzenie (Stand-
alone).    
 
 

DZIEDZINY ZASTOSOWANIA 
 
Mieszarki wsadowe MBM znajduj  uniwersalne zastosowanie do suchych mieszanin (proszek, granulaty) i do 
suchych mediów z dodatkiem cieczy w celu ich zwil enia lub granulacji w adekwatnej wersji, tak np. do 

  produktów spo ywczych 
  pasz 
  produktów chemicznych 
  tworzyw sztucznych 
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SPOSÓB DZIA ANIA 
 
Produkty przeznaczone do mieszania s adowane przez du y wór wlotowy do poziomego b bna mieszaj cego. 
Przy tym opatki mieszaj ce obracaj  si  tworz c e zawiesinowe i, dzi ki konwekcji, powoduj   szybkie i 
gruntowne wymieszanie sk adników o ró nych rozmiarach cz stek i g sto ciach nasypowych. W zale no ci od 
receptury i w asno ci produktu czas mieszania przypadaj cy na jeden wsad wynosi od 60 do 240 sekund.    
 
WERSJA STANDARDOWA 
 

  Bardzo stabilna i pozbawiona martwego obszaru konstrukcja bez cz ci, które mog  si  poluzowa  w 
obszarze produktu 

  Materia : stal szlachetna 1.4301  
  Powierzchnia piaskowana szk em 
  Uszczelnienie wa u przez regulowane z zewn trz szczeliwa d awicowe 
  Du a, zabezpieczona wy cznikiem kra cowym klapa do inspekcyjni i czyszczenia  

 
OPCJE 
 

  Wersja przeciwwybuchowa zgodna z dyrektywami ATEX  
  Uszczelnienie wa u z przedmuchiwaniem / gazem blokuj cym 
  Obróbka powierzchniowa: od piaskowanej szk em a  po polerowan  na wysoki po ysk 
  Materia y: stal szlachetna 1.4571, stal konstrukcyjna RSt 37, dalsze materia y na zapytanie 
  Dysze rozpylaj ce do cieczy 
  Urz dzenie oczyszczaj ce CIP 
  Podwójny p aszcz do ogrzewania i ch odzenia   
  Rotacyjne g owice no owe 
  Specjalne wymiary i wersje 
  Ró ne wielko ci dla ró norodnych wydajno ci 
  Podwozie, uk ad sterowania i lej wlotowy 

 
PA STWA KORZY CI 
 

  Wysoki stopie  wymieszania przy krótkich czasach mieszania 
  Dostosowana do czyszczenia na mokro i sucho 
  Krótkie czasy nape niania i opró niania 
  Du y otwór do czyszczenia i inspekcji 
  Wysoka op acalno  i bardzo dobry stosunek ceny do wydajno ci 
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