Bogate tradycje odlewnicze

MIESZARKA TURBINOWA MTP-250

• maszyny i urządzenia
odlewnicze

Przeznaczenie
• części zamienne do
mieszarek
• części zamienne do
maszyn formierskich
• części zamienne do
oczyszczarek odlewów
oraz innych powierzchni
metalowych
• przemysłowe filtry
powietrza
• śrut techniczny
metalowy do czyszczenia
powierzchni
• ekspertyzy techniczne
• projektowanie odlewni
żeliwa
• maszyny do cięcia śrutu z
drutu i blachy
• projekty wstępne i
technologiczne

Mieszarki turbinowe z ruchomą misą służą do sporządzania w krótkim czasie jednorodnych
mieszanek. Mają zastosowanie szczególnie w przemyśle odlewniczym do sporządzania
syntetycznych mas formierskich.
Mieszarki turbinowe z ruchomą misą, dzięki procesowi mieszania dynamicznego, są najbardziej
efektywne i ekonomiczne ze wszystkich dotychczas stosowanych mieszarek.
Budowa
Mieszarka MTP-250 składa się z następujących podzespołów:
• Misa z napędem
• Instalacja wodna
• Turbina z napędem
• Instalacja hydrauliczna
• Klapa wysypowa
• Instalacja pneumatyczna
• Lemiesz wygarniający
• Instalacja centralnego smarowania
• Konstrukcja nośna
• Aparatura do pomiaru i regulacji wilgotności masy
• Pokrywa misy
formierskiej.
Charakterystyka techniczna
MIESZARKA TURBINOWA MTP-250 (z pochyloną misą)
Jednorazowe załadunek

250 kg

Wydajność przy cyklu mieszania ok. 180 s

5 t/h

Czas cyklu - regulowany

90 ± 240 sek.

Moc zainstalowana

29,5 kW

Max ciśnienie sprężonego powietrza

0,5 ± 0,6 MPa

Wymagane ciśnienie wody

0,25 ± 0,45 MPa

Max zużycie wody

0,25 m³/h

• inne prace z zakresu
przemysłu odlewniczego
w oparciu o bogate
doświadczenie
teoretyczne i praktyczne
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Zalety
Mieszarki MTP odznaczają się następującymi zaletami:
• trwałą, mocną konstrukcją;
• przyjazną obsługą a w szczególności dobrym dostępem do mechanizmów mieszarki;
• łatwo wymienialnymi, o niewielkich rozmiarach częściami technologicznego zużycia;
• łożyskowaniem wszystkich ruchomych części poza przestrzenią mieszania masy formierskiej;
• zastosowaniem zespołów napędowych wysokiej jakości firmy NORD;
• automatycznym, centralnym smarowaniem firmy VOITH Turbo;
• wysoką hermetycznością procesu mieszania.

Wymiary gabarytowe
szerokość - A
2193 mm
głębokość - B
1000 mm
wysokość - H
2215 mm
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