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TwinMix  1800/TwinMix  1800  T

Poeira  mineral  pode  causar  câncer!

Estação de Mistura  que protege a sua
saúde  ( redução drástica da poeira

respirável, no interior da obra)

. . .

Solução  inovadora

de acionamento

Uma só máquina

Estações  de  Mistura  Móveis

https://www.jcd.com.pt/


especificações

Nº  do  pedido

USAR:

31451000

Fornecido  em  palete  incl.  vareta  misturadora,  pá  misturadora,  balde  65  l  e  

carro  de  transporte

31452000

Balde  

Carro  de  transporte  com  2  rodas  

grandes

09Z12000

M  14/Especial  

70,0  kg

TWINMIX  1800/1800  T

32352000

230  V  ~

32351000

–  

Basculante  com  4  rodas  (2  

direcionáveis)

09Z11000

Peso

Acessórios

32341000

EIBENSTOCK
Elektrowerkzeuge

50kg

Entrada  de  energia

Tamanho  do  balde

basculante

renovadores  de  pavimentos,  ladrilhadores

- Pá misturadora com raspador – evita depósitos de material no
o aro da caçamba e garante junto com um funcionamento rápido
haste interna uma melhor mistura

–  Basculante  (acessório)  especialmente  concebido  para  um  vazamento

limpo  e  preciso  de  betume  autonivelante  e  compostos  de  nivelamento

Raspador  para  pá  de  mistura

–  Chave  de  segurança  –  corte  em  caso  de  abertura  do  capô,

1800  W

Referencias

carro  de  transporte

com  viscosidade  diferente

–  Conexão  para  exaustão  de  poeira  Ø  35  mm,  bem  como  funil

65 litros

–  Construção  civil  e  engenharia  civil,  paisagismo,

Velocidade da Vareta de mistura

–  Entrega  em  condições  praticamente  concluídas  –  imediatamente  pronto

para  uso

Tipo de Vareta

RECURSOS:

–  Eletrônico  –  partida  suave,  velocidade  constante,  controle  de  temperatura

Temporizador  para  TwinMix 1800

Remo  de  mistura

–  Dois  níveis  de velocidade. Comece  a  misturar  c/ velocidade

–  Interruptor  com  proteção  contra  poeira  e  proteção  contra  reinicialização

–  O  carro de mistura (fornecido) pode ser usado separado da estação – flexível

e  móvel  no  local  de  trabalho

Haste  de  agitação  universal

–  Mistura  homogênea  e  sem  grumos  de  vários  materiais

proteção  do  operador

07621000 / 07623000

Especialmente  conveniente  para  a  mistura  de autonivelantes  de

nivelamento  de  pisos,  gesso,  argamassas  finas,  enchimentos...

Tensão  nominal

tubo  com  escovas  –  enchimento  reduzido  em  pó  e  mistura  dos  materiais

–  Motor  universal  robusto  –  poder  de  tração  muito  alto

Velocidade da pá de mistura

e  corte  de  sobrecarga

Estação  móvel  para  uma  mistura  completa

– Carrinho de transporte com pegas e rodas grandes.
Utilização da estação nos canteiros de obras, inclusive em horários
terreno

 250/450  rpm

20/36  rpm

 65  litros



Possibilidades  de  aplicação  versáteis  –  melhores  resultados  de  mistura

Trabalho  rápido  e  ininterrupto  ao  usar  vários  carros  

enchimento

EIBENSTOCK
Elektrowerkzeuge

mistura  1

mistura  2

mistura  2

mistura  3

argamassas para juntas

betonilhas

Autonivelante

Economiza  tempo  e  custos

reduz  o  risco  de  o  material  endurecer  muito  rápido

argamassa  de  camada  fina

telha  cimento

gessomassa  de  alvenaria

Colas para capoto

Poupa pelo menos

50% do tempode mistura, por exemplo, para enchimento de nivelamento

Massas de enchimento



Certificado  conforme  DIN  EN  ISO  9001:2015  

Exceto  alterações  técnicas!  As  ilustrações  podem  variar!

Seu  distribuidor:

Pó  perigoso  (por  exemplo,  pó  de  sílica)  deve  

ser  aspirado  por  um  aspirador  de  pó  classe  M!
Para  as  nossas  ferramentas  eléctricas  

recomendamos  a  utilização  de  um  Aspirador  da  

nossa  gama  Eibenstock  DSS!

EIBENSTOCK
19293000  -  Estande  17/01
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Elektrowerkzeuge

Poeira  mineral  pode  causar  câncer!

Elektrowerkzeuge  GmbH  Eibenstock

Telefone:  +49  (0)  3  77  52  -  50  30  
Fax:  +49  (0)  3  77  52  -  20  19  Internet:  
www.eibenstock.com  E-Mail:

Auersbergstraße  10

o  ce@eibenstock.com

08309  Eibenstock,  Alemanha

Redução  de  poeiras  perigosas

Temporizador  para  TwinMix  1800  T  para  definir  o  tempo  de  mistura  solicitado  

para  requisitos  especiais  do  fabricante  do  material  (acessório)

Trabalhe com poeira  reduzida
Tenha sempre limpo o seu local de trabalho


