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Mengmachine met 2 versnellingen en toerentalschakelaar met 3 standen, 1600 Watt

MXE 1602 + WR2 160 Bestelnr. 459.232

Mengmachine met 2 versnellingen en toerentalschakelaar met 3 standen, 1600 Watt

+ Robuuste aandrijving: groot gedimensioneerde en optimale overbrenging voor
materiaalgerichte toerentallen, een sterke koppeloverbrenging en een lange levensduur.
+ Volle-golf-elektronica: met zachte aanloop, temperatuurcontrole, overbelastingsbeveiliging
en traploze toerentalregeling via gasgeefschakelaar voor gecontroleerd werken aan de
optimale mengsnelheid. Zeer sterk in ieder toerentalbereik
+ Comfortabele 3-standenschakelaar, zonder werkonderbreking bereikbaar vanaf de
greeppositie, met rubberen bescherming. Stand 1: reinigen, stand 2: aanroeren, stand 3:
doorroeren
+ Draaischakelaar voor het instellen van de optimale mengsnelheid. Stand 1: voor materialen
met hoge viscositeit, stand 2: voor materialen met gemiddelde en lage viscositeit
+ Aan/uit schakelaar met vergrendeling en heropstartbeveiliging, ideaal voor stationair
gebruik in een mengstation
+ De flexibele, gummi bescherming over de aan-/uitschakelaar voorkomt het binnendringen
van vuil. Geen storingen door vastgelopen schakelaars
+ Ergonomische handgreep: weinig gewicht, ontspannen armhouding en rechte
lichaamspositie voor een comfortabele en krachtensparende bediening
+ Vier hoekbeschermers met gummi buffers zorgen voor een veilige opslag tijdens het transport
en bieden bescherming tegen schokken en stoten op de bouwplaats
+ Beschermkap boven het motorhuis leidt de koellucht en voorkomt het binnendringen van
plons
+ Voor verschillende toepassingen tot 90 kg
+ Voor het mengen van pasta's tot zware materie, zoals tegellijm, opvoegmiddel,
egalisatieplaaster, kleefmortel enz.

Technische attributen

Onbelast toerental 1ste
snelheid

0-150/300/53
0 /min

Onbelast toerental 2de
snelheid

0-200/400/78
0 /min

Opgenomen vermogen 1600 Watt

Afgegeven vermogen 925 Watt

Gereedschapsopname M 14 

Spanhals-Ø 53 mm

Max. mengstaaf-Ø 160 mm

Afmeting (L x B x H)
 

343 x 405 x
215 mm

Kabellengte 4,0 m

Gewicht (zonder
mengstaaf)

5,0 kg
 

Basisuitrusting

1 spiraalmengstaaf WR2
160x600 M14

369.004 
 

1 steeksleutel SW 22 439.975 
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