
Mieszadło do gnojowicy 
silne, mocne - kompaktowe - łatwe w obsłudze



Elektryczne i traktorowe mieszadło 

Dobre wymieszanie gnojowicy  zapewnia łatwe jej rozlewanie,  
optymalny wzrost roślin i maksymalną wydajność pracy 

Pokrętło  regulacji 
moze być montowane 
obustronnie

Wciągarka linowa , pokrętło  regulacji  pracuje  na   2 parach 
rolek , które  zapewniają, że wał mieszadła  można  łatwo 
ustawić  dla wszystkich czynności mieszania

Gumowe koła  na wózku mieszadła z urządzeniem podnoszącym 
teleskopowe nogi podporowe   i dwie  stopy stabilizujące  zapewniają  pewne  ustawienie 
mieszadła  na ziemi podczas użytkowania.
Mieszadło  przechodzi  przez wąskie drzwi  ze stopami podporowymi i osiami kół  (860 mm)

MEX 305
zamknięty silnik elektryczny 400 V/50Hz z 
przełącznikiem gwiazda-trójkąt , rodzaj ochrony IP 
54, wał mieszadła  do 4,5 m długości,  wielokrotnie  

łożyskowany  pracujący 
w kąpieli olejowej, śmigło 
mieszadła -  prędkość  
1450 obr/min, z łukiem  
zabezpieczającym, 
głębokość zbiornika do 3,5 
m,  min. otwór 60 x 80 cm.

MEX 450
zamknięty silnik elektryczny 400 V/50Hz z 
przełącznikiem gwiazda-trójkąt, rodzaj ochrony 
IP 54, reduktor, wał mieszadła  do 4,5 m długości ,  

wielokrotnie  łożyskowany  
pracujący w kąpieli 
olejowej, śmigło mieszadła 
-  prędkość  610 obr/min, z  
łukiem  zabezpieczającym, 
głębokość zbiornika do 3,5 
m, min. otwór  60 x 80 cm.

MTX 600 / MTX 750
wał mieszadła wielokrotnie łożyskowany 
pracujący  w kąpieli olejowej, śmigło mie-
szadla z łukiem zabezpieczjącym, wyjście 
na WOM ciągnika 1 3/8”  z osłoną, uniwer-
salna rama mieszadła dla agregatowania 
z 3-pukntowym układem zawieszenia, 
odejma wału pozwalająca na wprowadza-
nie mieszadła w  małe otwory, wciągarka 
lonowa jako opcja. Wał mieszadła, śmigło i  
rama, mieszadła są ocynkowane ogniowo. 
Minimalny otwór  80 x 80 cm.

Model                                            MEX 305 MEX 450

Długość wału mieszadła   m 3,5 / 4,5 3,5 / 4,5 3,5 / 4,5

Objętość zbiornika   m3 170 230 280

Średnica śmigła   Ø   mm 305 450 450

Obroty śmigła   obr/min 1450 610 610

Moc silnika  kW 7,5 / 10 7,5 / 10 9,2 / 12,5

MEX 305 MEX 450

???????????????????????
?????????????Łatwy montaż

wkładamy bolce ramy 
mieszadła w dolne cięgła 
układu zawieszenia, 
podnosimy górne cięgło 
i agregatujemy z ciągni-
kiem. Teraz ciągnik pracu-
je dla Ciebie zapewniając 
łatwy dostęp do zbiornika 
z gnojowicą. 

Wózek mieszadła dla latwego agregatowania 
z traktorem i do ręcznego transportu
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cmyk      59 / 12 / 93 / 0

pole ochronne  - wysokość jednej wielkiej litery

cmyk      47 / 37 / 28 / 0

cmyk      67 / 34 / 0 / 0

Twój Dealer:

Największy efekt mieszania
potężne łopaty śmigła  mieszadła do gnojowicy działaja  
tak efektywnie, jak śruba w statku. To wprawia całą zawar-
tość zbiornika w ruch. Zbiorniki do 1400 m3 można wymie-
szać w krótkim czasie zużywając minimalną ilość energii.

Nawet grube kożuchy w zbiorniku czy ciężkie osady na 
dnie nie stanowią żadnego problemu. Ostrza śmigła są jak 
noże i radzą sobie z takimi sytuacjami w pewnym stylu . 

Model                                            MTX 600 MTX3 600 MTX 750

Długość wału mieszadła   m 4 / 5 / 6 4 / 5 / 6 4 / 5 / 6

Objętość zbiornika   m3 600 - 800 1000 - 1400 1000 - 1400

Średnica śmigła   Ø   mm 600 600 750

Liczba łopat śmigła 2 3 2

Typ śmigła pchajace / ssące pchajace

Zapotrzebowanie mocy        20 / 27 35 / 48 35 / 48

Zamknięty pierścień ochronny  zapobiega  uszkodzeniom 
śmigła mieszadła, szczególnie podczas mieszania w wą-
skich i trudno dostępnych kanałach. Ponadto efekt mie-
szania jest znacznie lepszy dla gnojowicy, z  dużą ilością  

gęstych włókien. Śmigło mieszadła jest dostępne w opcji 
prawych obrotów  (efekt pchania dla  gnojowicy z kożuchem 
na wierzchu) i  lewych obrotów (efekt ssania dla gnojowicy 
z osadem na dnie).


