
» Staring blandere er kendt for kvalitet og lang levetid «

SM1000L & 2000L



Store og oftest stationære STARING tvangsblandere til blanding af mange forskellige produkter inden-
for mange forskellige brancher – f.eks. brancher hvor blanderen skal være i rustfri udførelse.

Blandeskovlene er monterede på et specialudformet blandehoved, som er løst lejret på hovedakselen. 
Dette bevirker reduceret slitage og forenkler rengøringen, da blandehovedet kan løftes op af karret 
uden brug af værktøj. Selve blandekarret er løst monteret på stel. Dette bevirker, at karret, når det er 
slidt, kan det skiftes ud. Afmontering foregår ved, at man løfter det løst lejrede blandehoved op og 
derefter løsnes 3 udvendigt siddende bolte. Herefter kan karret løftes op og skiftes ud.

Blanderen leveres med udskiftelige slidplader – alt efter udførelse og tilbud. Blandehovedet og låget 
er monteret med løfteøjer. Blandekarret er monteret med håndtag. Selve blandestativerne kan gøres 
transportable med kraftige luftgummihjul. Blanderne kan efter ønske leveres med hydraulisk/pneuma-
tisk udtømningslemme samt låg med indtil 4 ifyldningslemme.

Blanderen er incl.:
• Sikkerhedslåg
• Sikkerhedsgitter v/udtømning
• Blanderne er monterede med stjernetrekantomskifter og motorværn
• Slidplader
• Hydraulisk opluk

Ekstra udstyr:
• Stigerørsskrabere
• Yderskrabere

Anbefales til brug af:   
• Beton
• Mørtel
• Leca
• Tørblandinger
• Specialcementer med lavt vandindhold
• Fødevareindustrien
• Kemiske industri  
    
Tekniske data: 1000L 1500L 2000L 
Bruttoindhold ca  .................... 1000 liter  1500 liter  2000 liter
Ydeevne pr. blanding ca ......... 600 liter  900 liter  1200 liter
Kardiameter ............................. 1700 mm  1900 mm 2100 mm
Karhøjde indvendig ................ 600 mm 600 mm  600 mm
Hovedaksel omdr. pr. min  ...... 21  21  21
Antal blandearme  .................. 4  6  6
Udtømningshøjde  .................. 830 mm  830 mm  830 mm
Totalvægt ca  ........................... 2500 kg  3000 kg  3500 kg
Totallængde ca  ....................... 2100 mm  2200 mm  2400 mm
Totalbredde ca  ........................ 1800 mm  2000 mm  2200 mm
Totalhøjde ca  .......................... 1900 mm  1900 mm  1900 mm

Motortype:
El-motor 3 x 400 V 18,5 kW 22,0 kW fra 30,0 kW
El-motor 3 x 400 V 22,0 kW 30,0 kW
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