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Miksery – mieszarki o pojemności 5l  
Producent: Testing 

 

OPIS 
 
Solidna konstrukcja wykonana z żeliwa oraz aluminium. 
Mieszadło i misa wykonane ze stali nierdzewnej.  
Szybki i wygodny system mocowania misy do miksera. 
Standardowa, unormowana odległość pomiędzy misą, a 
mieszadłem 3±1 mm.  
Napędzany przez trójfazowy silnik. 
Przekładnia planetarna i zębaty pas napędowy zapewnia cichą i 
bezobsługową pracę. 
Dwie prędkości mieszania: 140 ± 5 obr/m i 285 ± 10 obr/m. 
Mechanizm dźwigniowy może być wykorzystany do 
opuszczenia misy.  
Prosty montaż i demontaż misy i mieszadła. 
Panel sterowania dla pracy automatycznej i półautomatycznej.  
Wiadomości tekstowe podczas pracy informują nas m. in. o 
prędkości i czasie.  
Różne dostępne języki m. in. język polski. 

 
Liczne funkcje bezpieczeństwa zostały uwzględnione podczas projektowania i konstruowania miksera, aby zapewnić maksymalne 
bezpieczeństwo podczas pracy urządzenia: 

 

• Osłona misy mieszalnika zapewnia bezpieczeństwo obsługi.  

• Położenie misy mieszalnika jest monitorowane komputerowo. Mikser może być uruchomiony tylko, gdy misa jest 
zamontowana prawidłowo. 

• Procedura bezpiecznego restartu, po zaniknięciu zasilania (brak prądu) mikser musi być wyłączony i uruchomiony 
ponownie. 

• Przycisk bezpieczeństwa STOP. 

• Przejrzysty rozkład elementów sterowania. 

• Solidne uchwyty do bezpiecznego i wygodnego przenoszenia. 
 

WYMIARY 
 
Podstawa: 390 x 600 mm, 
Wysokość: 700 - 860 mm, 
Waga z osprzętem: ok. 70 kg, 
Zasilanie:  400 V / 50 Hz,60 Hz / 0.37 kW. 
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Nr kat. 
Zgodność z 

normą 
Dozownik  

piasku/wody 
Obsługa Informacje dodatkowe 

1.0203 EN 196, DIN 1164 nie / nie 
Manualna - ręczne dozowanie 

 wody i piasku. 
Duża stabilność, wzmocniona konstrukcja. 

1.0203.ASTM ASTM C109, C305 nie / nie 
Manualna - ręczne dozowanie  

wody i piasku. 
Duża stabilność, wzmocniona konstrukcja. 

1.0203.01 EN 196, DIN 1164 tak / nie 
Manualne dozowanie wody, 

automatyczny dozownik piasku. 
Dozowanie piasku 

przez naciśnięcie przycisku podczas mieszania. 

1.0203.01.ASTM ASTM C109, C305 tak / nie 
Manualne dozowanie wody, 

automatyczny dozownik piasku. 
Dozowanie piasku 

przez naciśnięcie przycisku podczas mieszania. 

1.0205 EN 196, DIN 1164 tak / nie 
Automatyczny program kontroli  

i podajnika piasku. 
Może być również używany półautomatycznie - 

manualne dozowanie wody, różne programy mieszania. 

1.0205.ASTM ASTM C109, C305 tak / nie 
Automatyczny program kontroli  

i podajnika piasku. 
Może być również używany półautomatycznie - 

manualne dozowanie wody, różne programy mieszania. 

1.0206 EN 196, DIN 1164 tak / tak 
Automatyczna kontrola programu, 

mieszania, automatyczny, 
dozownik piasku i wody. 

Automatyczne dozowanie wody według EN 196 (225 ml) 
zapamiętane programy: EN 196-1+3,DIN 1164-5+7  

i   ASTM C305-6. 

1.0206.ASTM ASTM C109, C305 tak / tak 
Automatyczna kontrola programu, 

mieszania, automatyczny, 
dozownik piasku i wody. 

Automatyczne dozowanie wody wg. ASTM C109 (242 ml) 
zapamiętane programy: EN 196-1+3,DIN 1164-5+7  

i   ASTM C305-6. 

1.0206.01 EN 196, DIN 1164 tak / tak 

Automatyczna kontrola programu, 
mieszania, automatyczny, 
dozownik piasku i wody,  
system wciągania kurzu. 

Automatyczne dozowanie wody według EN 196 (225 ml) 
zapamiętane programy: EN 196-1+3, DIN 1164-5+7  

i   ASTM C305-6. 

1.0206.01.ASTM ASTM C109, C305 tak / tak 

Automatyczna kontrola programu, 
mieszania, automatyczny, 
dozownik piasku i wody, 
 system wciągania kurzu. 

Automatyczne dozowanie wody wg. ASTM C109 (242 ml) 
zapamiętane programy: EN 196-1+3, DIN 1164-5+7  

i   ASTM C305-6. 

1.0206.04 EN 196, DIN 1164 tak / tak 

Automatyczna kontrola programu, 
mieszania, różnorodne możliwości, 
dozowania wody przez sterownik, 
automatyczny dozownik piasku,  

i wody zgodnie z EN 196. 

Zapamiętane programy: EN 196-1+3,DIN 1164-5+7  
i   ASTM C305-6. 

1.0206.04.ASTM 
ASTM C109, 
C305 C451  

tak / tak 

automatyczna kontrola programu, 
mieszania, różnorodne możliwości, 
dozowania wody przez sterownik, 

automatyczny dozownik piasku i wody 
zgodnie z ASTM C109, ASTM C451. 

Zapamiętane programy: EN 196-1+3,DIN 1164-5+7  
i   ASTM C305-6. 

 
Możliwość dodania własnych programów do mikserów za dodatkową opłatą. 

 


