Bogate tradycje odlewnicze

• maszyny i urządzenia
odlewnicze
• 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

MIESZARKA TURBINOWA MTP-40
Przeznaczenie
Mieszarki turbinowe z pochyloną 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.
Wymiana wyeksploatowanych mieszarek starego typu na nowoczesne mieszarki turbinowe MTP
wraz z wyposażeniem w istniejących stacjach przerobu mas jest ekonomicznie bardzo opłacalne i
technologicznie uzasadnione ze względu na wysoką jakość uzyskanej masy formierskiej.
Mieszarka turbinowa typu MTP-40 przeznaczona jest do sporządzania specjalistycznych mas
używanych do produkcji elektrod i proszków spawalniczych. Może być też używana do mieszania
innych materiałów w przemyśle odlewniczym, ceramicznym, spożywczym, szklarskim, materiałów
ogniotrwałych itp. po uprzednim dobraniu właściwych parametrów ruchowych i kształtu narzędzi
mieszających. MTP-40 jest stosowana również jako mieszarka laboratoryjna w wielu laboratoriach
firm oraz uczelni wyższych.

• ekspertyzy techniczne
• projektowanie odlewni
żeliwa
• maszyny do cięcia śrutu z
drutu i blachy
• projekty wstępne i
technologiczne

Budowa

• inne prace z zakresu
przemysłu odlewniczego
w oparciu o bogate
doświadczenie
teoretyczne i praktyczne
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Mieszarka MTP-40 składa się
z następujących zespołów:
1. Pokrywa z napędem poz. 3,
2. Misa z napędem poz. 2,
3. Korpus poz. 1.
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Technologia dla odlewni

Charakterystyka techniczna
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jednorazowe załadowanie
Czas cyklu pracy mieszarki
Rozładunek mieszarki
Obrót misy
Obrót pokrywy
Pojemność geometryczna misy mieszarki
Ilość turbin
Moc
Ilość odciąganego powietrza
Wymagane podciśnienie
Gabaryty maszyny:
długość
szerokość
wysokość
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max 65 kg (40 dm3)
regulowany
przez obrót misy
cylindrem hydraulicznym
cylindrem hydraulicznym
80 dm3
1 szt.
11,4 kW
0,5 m3/min
0,2 kPa
1269 mm
1152 mm
1947 mm
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