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De Portamix Mega Hippo is een veelzijdig mengstation dat                    
wereldwijd in de praktijk heeft bewezen de productiviteit en het  
rendement te verhogen, dankzij zijn geïntegreerde giettuit en  
concaaf mengvat.

Evenwichtig ontwerp waarbij één persoon kan mengen,  
vervoeren  en gieten, met gemak en precisie. 
Hierdoor wordt bespaard op tijd en 
vermijdt u onnodig materiaalafval.

           

Capaciteit mengkuip : 85 ltr  / 160 kg 
Mengmotor :  1.800 W / 2.300 W
Voltage :   230 V - 50 Hz 
Ampérage :  7.9 A / 10 A
Toerental (tot 4-snelheden) : 170-270-370-570 t/min 
Aansluiting mengstaaf : M16
Gewicht :   49 kg 
CE-Gecertificeerd :  Ja
 

  Technische gegevens          MEGA HIPPO Opties:

  F-Serie Wielen X-Serie wielen 
  Zwenkwielen            Rubberen wielen 

Portamix Helix Mengstaven :

De bijgeleverde Portamix Helix mengstaven zijn ontworpen met een speciaal 
spiraallint en zijbalken. Ze tillen en snijden het product snel en efficiënt om een 
homogene mengeling en een grondige menging van kleuren en additieven te 
produceren.
De grote dubbele helix mengstaaf produceert een hogere omtreksnelheid, 
waardoor er niet hoeft gemengd te worden op een hoog toerental.

TW226/16 Helix mengstaaf   Mengt 2 à 3 zakken van 20 kg
TW226D/16 Dubbele Helix mengstaaf Mengt 5 à 6 zakken van 20 kg 

Belangrijkste kenmerken :

•	 Mengt, giet en verspreidt materiaal snel en met precisie.
•	 Geschikt voor de meest uiteenlopende gietmassa’s.
•	 Geschikt voor elk gietbaar materiaal.
•	 Eenvoudige bediening door één persoon.
•	 Bespaart tijd, inspanning en arbeidskosten.
•	 Grondig mengen tot een homogeen gemengd mengsel zonder morsen.
•	 Eenvoudig te reinigen.
•	 Concave elastische binnenemmer (ideaal voor kunstharsen, etc). 
•	 Mogelijkheid tot aansluiting stofzuiger voor stofvrij mengen.
•	 Optioneel deksel tegen spatten en voor betere stofbeheersing.


