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HORIZONTÁLNÍ MÍCHAČKA BETONOVÝCH SMĚSÍ HMB  75 
 

           
 

Míchačka je určena pro přípravu betonových směsí a malt v objemu do 75     

     litrů v laboratořích oboru stavebních hmot a běžné stavební praxi.   
 
Pohonná jednotka ( elektromotor s šnekovou převodovkou) je umístěna ve spodní 

části stojanu, na horní části je upevněna míchací nádoba o objemu 150 litrů 
s bezpečnostním drátěným krytem. Středem nádoby je veden masivní držák s třemi 

míchacími lopatkami. Konce lopatek jsou opatřeny tvrdou pryží. Lopatky se otáčí 
v nezatíženém stavu rychlostí 48 otáček za minutu. Míchaná směs se vypouští 
otevřením segmentu ve dně nádoby do připravené přepravní nádoby. Pro usnadnění 

manipulace s míchačkou jsou na rámu uchycena pojezdová kolečka                                

 

 

Technická data:                         HMB – 75  

Rozměry A x B x H     750 x 750 x 1250 mm 

Otáčky lopatek      48 ot. / min 

Objem míchací nádoby     150 litrů 

Objem míchané směsi     až 75 litrů 

Hmotnost       140 kg. 

Příkon       3 kW 

Napájecí napětí      3 x 400 V / 50 Hz 
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HORIZONTÁLNÍ MÍCHAČKA BETONOVÝCH SMĚSÍ HMB  75f  
 
Míchačka je určena pro přípravu betonových směsí a malt v objemu do 75     
     litrů v laboratořích oboru stavebních hmot a běžné stavební praxi.   

 

                                                        
 
Pohonná jednotka ( elektromotor s šnekovou převodovkou) je umístěna ve spodní 
části stojanu, na horní části je upevněna míchací nádoba o objemu 150 litrů 

s bezpečnostním drátěným krytem. Středem nádoby je veden masivní držák s třemi 
míchacími lopatkami. Konce lopatek jsou opatřeny tvrdou pryží. Lopatky se otáčí 

v nezatíženém stavu rychlostí 20 až 60 otáček za minutu, přes nastavení 
frekvenčního měniče a potenciometru. Míchaná směs se vypouští otevřením 
segmentu ve dně nádoby do připravené přepravní nádoby. Pro usnadnění 

manipulace s míchačkou jsou na rámu uchycena pojezdová kolečka                                

 

 

Technická data:                         HMB – 75f  

Rozměry A x B x H     750 x 900 x 1250 mm 

Otáčky lopatek      20 až 60ot. / min 

Objem míchací nádoby     150 litrů 

Objem míchané směsi     až 75 litrů 

Hmotnost       155 kg. 

Příkon       3 kW 

Napájecí napětí      3 x 400 V / 50 Hz 

 

 Na přání můžeme dodat  také míchačku HMB 75f PLC, která navíc obsahuje 
programovatelné PLC pro nastavení pracovních časů a zvukové signalizace. 

Zobrazuje také prosté stopky, 
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