MIESZALNIK PLANETARNY

XENTRIX
WĘZŁY BETONIARSKIE

Xentrix
Since the 1970’s SIMEM has developed a wide
range of mixers that have been designed for the
production of concrete which quality is recognized
worldwide.
Through the revolutionary and innovative design of
the XENTRIX mixer, SIMEM has added yet another
excellent choice to its products line. With features
like central cement and water inlet as well as modular design, XENTRIX has taken the planetary mixers
to a new level, making it suitable also for treatment of
industrial waste, production of glass, mixing of
chemicals, etc.

Od lat 70-tych SIMEM stworzył szeroką gamę
mieszalników do betonów, których jakość jest rozpoznawalna na całym świecie. Przez innowacyjny i
rewolucyjny projekt mieszalnika XENTRIX, SIMEM
dodał kolejny doskonały wyrób do swojej linii
produkcyjnej. Wprowadzając centralne podawanie
cementu i wody oraz konstrukcję modułową
XENTRIX wprowadził nowy poziom w dziedzinie
mieszalników planetarnych, czyniąc je zdolnymi do
przerobu odpadów przemysłowych, produkcji szkła,
mieszania substancji chemicznych, itp.

cement inlet
wlot cementu
dust suction filter
odpylanie
water and additives inlet
wlot wody i dodatków chemicznych

nowy wyjątkowy projekt
The new design of SIMEM XENTRIX planetary mixers has an off-center
positioning of the main mixing arms and central charging of cement,
water and additives, which makes it a leader in its class ensuring the
best possible mixing action. The mixing is highly efficient due to the
integrated action of central satellites (1 or 2 depending on the model) in
planetary rotation for a centrifugal effect. Water is introduced by an
innovative system that distributes it at 360° making it flow into the
mixer shaped like an umbrella. A filter unit equipped with a fan
minimizes the environmental contamination.
W nowym mieszalniku planetarnym SIMEM XENTRIX wprowadzono
niecentryczne rozmieszczenie głównych ramion mieszających, centralne
podawanie cementu, wody i dodatków chemicznych, co czyni go liderem
w swojej klasie, dając najlepszy możliwy efekt mieszania. Proces mieszania jest bardzo wydajny dzięki zintegrowanej pracy tzw. satelit (1 lub 2
zależnie od modelu) w rotacji planetarnej dla uzyskania efektu działania
siły odśrodkowej. Woda jest dozowana innowacyjnym systemem, który
roprowadza ją pod kątem 360o rónomiernie rozprowadzając po całym
mieszalniku. Filtr wyposażony w wentylator minimalizuje odziaływanie
na środowisko.

łopatki mieszające
MIXING PADDLES, made of cast iron or in a
cast iron core lined with wear resistant
rubber material, and designed to optimize
the material flow.
Łopatki mieszające są wykonane z żeliwa
lub na żeliwnym rdzeniu pokrytym warstwą
gumy trudnościeralnej i tak zaprojektowane,
aby optymalizować przepływ materiałów w
trakcie mieszania.

pompa hydrauliczna
klapy spustowej
The mixers discharge gate is controlled by a dedicated hydraulic unit, that
grants a correct rotation also when heavy and dry materials are employed.
Klapa spustowa mieszalnika jest napędzana odpowiednio dobraną pompą
hydrauliczną, gwarantującą prawidłowe działanie również przy przerobie
ciężkich i suchych mieszanek.

komora mieszalnika
Mixing Tank: the mixing tank has been designed to obtain:
OPTIMAL WEAR RESISTANCE, as the tank is lined with
intercheangeable wear plates in special steel with FLEXIBLE
CONFIGURATION, due to the bolted modules that allows to move or
add discharge doors EASY MAINTENANCE ACCESS, by means of
oversized inspection doors, plus smaller inspection doors.
Komora mieszalnika jest zaprojektowana tak, aby uzyskać:
OPTYMALNĄ ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE dzięki wyłożeniu całej
komory wymiennymi okładzinami ze specjalnej stali; możliwość
ELASTYCZNEJ KONFIGURACJI dzięki zastosowaniu modułowej
konstrukcji skręcanej pozwalającej zamontować lub zdemontować
dodatkową klapę spustową; ŁATWY DOSTĘP SERWISOWY dzięki
zastosowaniu ponad standardowej wielkości klapy inspekcyjnej
oraz mniejszej, standardowej klapy inspekcyjnej.

Dysza natryskowa wody

Pompa wtryskiwania wody

Kamera video

Sonda wilgotności

superwash i mixer mind®- elektroniczna kontrola
SUPERWASH, automatic washing unit, is available as option, with
2 x 11 Kw electric pumps, 60 lts/min water flow, 200 bar water
pressure, full electronic control with a touch screen panel.
SUPERWASH to automatyczna jednostka myjąca z pompami
elektrycznymi 2 x 11 KW o wydatku wody 60 l/min i ciśnieniu 200
bar, sterowana elektronicznie, wyposażona w panel dotykowy;
dostępna jako opcja
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