
Øídící systém s pøehlednou 
dotykovou obrazovkou s propojením 
na tablet s dispeèerským programem

Zvedací boènice chrání obsluhu 
pøed deštìm a vytváøí úložný 

prostor pro pøíslušenství

Systém pro nakládku kameniva 
za provozu stroje bez speciálních 

dopravních prostøedkù

MIXMOBIL MX 2-29

Popis stroje
®Mixmobil  je patentovaná plnì automatická výrobní linka urèená pro výrobu a èerpání litých potìrù 

®na bázi anhydritového a cementového pojiva. Mixmobil  je inovativní zaøízení pøinášející na stavby 

vysokou pøidanou hodnotu. Stroj je schopen nepøetržité výroby libovolného množství litého potìru. 
®Pro jediný Mixmobil  není problém vyrobit 100 cbm litého potìru za jediný den bez jediné pauzy. 

Navíc disponuje vlastní zásobou materiálu pro realizaci podlah v bìžném rodinném domì.
®Mixmobil  pøináší øadu pøevratných technologií. Vedle kontinuální výroby umožòuje i výrobu potìrù 

ze dvou frakcí kameniva. 
®Dva motory jsou také dvì starosti. Mixmobil  není osazen samostatným pohonným agregátem. 

Pohon celého stroje zajiš�uje motor tahaèe, který disponuje mnohem vetší silou a splòuje veškeré 

emisní a hlukové normy. Toto øešení pøináší významnou úsporu váhy, místa a mnoha starostí.

Inteligentní řídící systém
®Mixmobil  je osazen nejmodernìjším systémem øízení prùmyslové výroby. Mikroprocesorové 

jednotky jsou propojené digitální sbìrnicí CAN s prùmyslovým poèítaèem s velkým dotykovým 

displejem 15“ TFT-LCD. 

Stroj má vlastní WIFI sí�, tablet s dispeèerským programem napojeným na inkoustovou mobilní tiskárnu.

Samozøejmostí je dálková správa zaøízení pøes internet, interface pro externí programy napø. fakturaèní 

software. Dálkové radiové ovládání umožòuje základní ovládání èerpadla a technologie (vypnutí motoru, 

start/stop èerpadla, zmìna rychlosti èerpání) a je možné až na vzdálenost 200 metrù.

concrete plants
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Komfort a praktičnost

Standardní výbavou stroje zvyšující komfort 

obsluhy jsou dálkovì ovládaná plachta kryjící 

zásobník písku, zvedací boènice, které tvoøí 

støechu nad obsluhou a chrání pøed nepøízní 

poèasí, natáèecí nápravy zvyšující 

manévrovatelnost stroje v zástavbì, snadno 

pøístupné hadice na èerpání smìsi a na pøívod 

vody, velkorysý úložný prostor v nitru stroje, 

aktivní odprášení míchaèky a mnoho dalších 

promyšlených detailù.
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Hadice na vodu 
o délce až 120 metrù

Hydraulické ventily GRUNFOS 
jsou øízené digitálnì pomocí 
prùmyslové sbìrnice CAN

Dobøe pøístupné hadice 
na materiál o délce 

až 200 metrù

Převratné uspořádání technologie
®Mixmobil  vznikl pøenesením skvìlých myšlenek do praxe. Unikátnost technologie je chránìna 

dvìma patenty. Patentované je samotné uspoøádání technologie. Umístìní hlavní technologie 
ve støední èásti rámu návìsu umožòuje snadné plnìní kameniva ze zadní èásti stroje bez použití 
další speciální techniky. Kamenivo je možné doplòovat bìžnými nákladními vozy se zadním sklápìním. 
Umístìní míchaèky ve støedu má za následek zkrácení dopravní cesty kameniva do míchaèky a skvìlé 
rozložení váhy stroje na jednotlivé nápravy. Nedochází zejména ke zbyteènému zatížení zadní nápravy 
samotnou technologií. Vysoká zásobní kapacita pojiva i kameniva poskytuje velkou variabilitu plnìní 
jednotlivých složek v závislosti na velikosti stavby. Pojivo i kamenivo je možné vždy doplnit na stavbì.

Vysoký výkon
Nejen neobyèejná denní výrobní kapacita øadí tento stroj na špièku v oboru, ale také vysoký 
hodinový výkon. Dynamický systém vážení použitý na této technologii je chránìn evropským patentem. 
Inteligentní øídicí systém výroby dávkuje do míchacího zaøízení všechny složky litého potìru v jeden 
okamžik. Složky nejsou dávkovány jedna po druhé, ale všechny najednou. 
Revoluèní systém dynamického vážení výraznì zkracuje výrobní cyklus.  Systém neèeká na navážení 
jednotlivých složek jako u bìžných konkurenèních strojù.

Technické parametry
 

Pohonná jednotka

Kompresor

Kapacita èerpadla

Objem míchaèky

Objem zásobníku smìsi

Objem zásobníku pojiva

Objem zásobníku kameniva

Objem zásobníku vody

Objem zásobníku pøísad

Váha bez tahaèe

Emise a hluènost

 

tahaè 500 HP - 2 x PTO 870 Nm

900 - 1 200 litrù/min

3až 13 m /hod

30,33 m

30,7 m

316 m

313 m

1 000 l

200 l

15 t

EURO 6


