
       
 

Patents Pending

             DE 
MEGA HIPPO®



Bespaart u tijd, verhoogt uw rentabiliteit
Veel gebruikers geven aan een enorme winst te behalen in tijd en fysieke arbeid bij gebruik van de PortaMix® Hippo®. 
Projecten waarbij doorgaans 3 werknemers nodig zijn, kunnen nu met een Hippo® en slechts twee mensen worden 
afgerond. Vaak zijn ook meerdere fases niet langer nodig. De speciaal gevormde concave mengkuip zorgt ervoor dat elk 
product perfect homogeen gemengd wordt. De goed uitgebalanceerde wielbasis met vier zwenkwielen zorgt ervoor dat 
elke mengeling snel ter plaatse gebracht kan worden en met perfecte controle uitgegoten kan worden op de gewenste 
plaats. De Hippo® is ook ideaal voor het mengen in bulk om dan in verschillende kleinere kuipen over te gieten. Aange-
kleurd materiaal is zeer eenvoudig te mengen.

SAVING YOU TIME, MAKING YOU MONEY

KEY FEATURAA ES
Well balanced design – one person can mix, transport and 
pour with ease and precision – reducing down time and 
material waste.

 y Mixes, delivers and spreads material quickly with excellen
control

 y Handles wide range of construction compounds
 y Easy operation by one person
 y
 y Thorough mixing, blending and placement without mes
 y Dust Extraction Port for dust ff control
 y Easy to clean out

These versatile machines have proven on-site perfoff rmance
boost productivity and pro tability.

SPECIFICATIONAA S
Bowl capacity 6x 20kg mix plus water, (85 Lir ter/160K
Mixing paddle TW225D large dual Helix
Motor 1800W 2-speed, RCD protected
Tilting cradle Balanced for easy opeff ration
Weight 49kg
Design NZ Patent No. 512632

All IP rights reserved.
NEW DESIGN PATENAA TS PENDING

Penton Media’s RER 2010 Annual Innovative Product 
Award For Concrete-Working Equipment …USA

portamix.co.nz AN  GROUP COMPANY

Belangrijkste voordelen
Goed uitgebalanceerd ontwerp. Eén persoon kan mengen,  
transporteren en uitgieten met gemak en precisie. Vermindert  
stilstand en verspilling.
•	 Mengt, levert en verspreidt het materiaal snel en met perfectie
•	 Kan gebruikt worden voor een wijd gamma aan producten
•	 Eenvoudig te bedienen door één persoon
•	 Vermindert tijd, werklast en arbeidskost
•	 Grondig homogeen mixen, mengen, mixing en uitgieten  

zonder verspilling
•	 Mogelijkheid tot aansluiten van stofzuiger
•	 Eenvoudig te reinigen
•	 Mogelijkheid tot plaatsen van een vervangbare binnenemmer
•	 Compact ontwerp, past perfect door standaard deuropeningen 

Veelzijdige machine, met wereldwijd bewezen prestaties op de vloer, 
die leidt tot een verhoging van de productiviteit en  
rentabiliteit van uw project.

Technische specificaties
Capaciteit mengkuip 6x20kg mix plus water (85 liter/160kg)
Mengstaven  TW225 / TW225D grote dubbele helix
Motor   1.800/2.500 W, 2-snelheden, RCD stekker
Chassis   2-puntskantelsysteem voor perfecte  
   uitbalancering 
Gewicht   49 kg
Ontwerp  NZ Patent N° 512632. Alle intellectuele  
   eigendomsrechten voorbehouden.

NIEUW ONTWERP PATENT AANGEVRAAGD

portamix.co.nz



PMH80 MEGA HIPPO®
STAnDAArD MEnGKUIP MET GIETTUIT 
•	 Speciale giettuit zorgt ervoor dat u kan uitgieten in kleinere 

emmers zonder productverspilling of geknoei.

•	 Gelagerde zwenkwielen met bescherming tegen  
spatten van mortel zorgen ervoor dat u zeer  
mobiel blijft.

•	 Perfect uitgebalanceerd, 2-puntskantelsysteem, 
laat een accurate verdeling van product toe.

•	 Zeer mobiel - laat u tegelijkertijd product 
uitgieten en verdelen.

•	 Sluit uw stofzuiger aan op de inlaat om  
stofwolken van poeders af te zuigen  
tijdens het mengen.

PMH80/rL MEGA HIPPO®
MEnGKUIP MET VErVAnGBArE BInnEnKUIP 
Het mengen van meerdere mengsels is nu nog  
eenvoudiger en sneller, met de mengkuip met  
vervangbare binnenkuip. 

•	 Meng opeenvolgende mengsels zonder  
oponthoud

•	 Eenvoudig reinigbaar

•	 Uitgehard materiaal is snel uit de flexibele en  
soepele binnenkuip te breken

•	 Binnenkuip verlengt de levensduur van  
de mengkuip

•	 Ideaal voor het mengen van harsen, epoxy,  
polyurethaan, acrylaten en andere moeilijk  
te reinigen materialen

•	 Sluit uw stofzuiger aan op de inlaat om de  
stofwolk van poeders af te zuigen tijdens het  
mengen 

TOEPASSInGEn
§ Vloeren
§ Pleisterwerk
§ Coatings / vloerverf
§ Chape
§ Egaliseermassa
§ Gietvloeren
§ Epoxy - PU - MMA
§ Mortels
§ Kleurstoffen
§ Polymeren
§ Afdichtingen
§ Tegellijm
§ Cement
§ Acrylaten
§ Harsen 
en nog véél meer...

POrTAMIx® HELIx
TW225 
Helix 
men 2 à 3 
20 kg zakken
TW225D
Dubbele helix 
meng 5 à 6 
20 kg zakken

PortaMix® helix mengstaven zijn 
ontworpen  met een speciale spiraal 
met zijarmen. Zij mengen het 
product, samen met kleurstoffen en 
additieven, snel en efficient tot een 
perfecte homogene mengeling. De  
mengstaven met een diameter van 
225mm produceren een  
verhoogde perifere snelheid die de 
nood om te mengen met een hoog 
toerental wegneemt en het risico op 
te snelle uitharding voorkomt. 

F-Serie Wielset x-Serie Wielset Stofafzuiging

Zeer mobiel - ideaal voor vlakke  
ondergronden. Laat u toe om accuraat 
en snel de mengeling op de vloer uit 
te gieten en te verspreiden.

Ideaal voor ruw terrein. Door de gro-
tere wieldiameter staat de Hippo® ho-
ger en kan er makkelijk rechtstreeks in 
emmers of kuipen, gegoten worden.

Sluit uw stofzuiger op de 
mengkuip aan om stofwolken 
bij het mengen af te zuigen.

portamix.co.nz



  

     

 

 

    

    

 

 
 

 
 
 

 

 
 

Importeur Benelux: Decovan Machines | Boomsesteenweg 690 | B-2610 Wilrijk (Antwerpen)
Tel. BE: +32 (0)3 820 72 44 | Tel. NL: +31 (0)114 68 28 11 | Fax.: +32 (0)3 820 72 37 | E-mail: info@decovan.be

www.decovan.be

Intex Group
1 Edwin Feist Place, Solway
Masterton 5810
p   +64 6 377 7255
f    +64 6 377 7259
e    sales@portamix.co.nz
portamix.co.nz 

WAT VInDEn DE GEBrUIKErS?
“De PortaMix® Mega Hippo® zal de snelheid van uitvoering van uw project met 
40% verhogen, en dit terwijl de arbeidskosten op uw project met 33% verlagen.”
         Gespecialiseerde  kunstharsplaatser

“In vergelijking met de vele beschikbare mengstations op de markt, is PortaMix® 
Hippo de beste koop voor uw geld. Een PortaMix® mengstation bespaart u tijd, en 
meer nog, het bespaart de aannemer op arbeidskosten.”
                                                   Egaline fabrikant

“Een team van 3 man voor het installeren van K15 kan eenvoudig met een man 
minder en tegelijkertijd zelfs nog meer productie halen”.
“Een kleiner project kan nu door één man alleen worden afgewerkt (in plaats  
voorheen met twee), dit maakt vaak het verschil tussen WINST en VERLIES.”
 “De besparing op arbeidsduur en arbeidskosten zorgt ervoor dat een PortaMix® 
mengstation zich makkelijk op 14 dagen terugbetaalt.”                    
                        Vloerplaatser

“Bespaart ons veel tijd, werkt prima - Ik ben er zeer blij mee”
            Stukadoor

“... ons installatieteam spreekt uit ondervinding en haalt zijn voordeel uit het ge-
bruik van de PortaMix®; we bevelen dit zeker aan aan andere kunstharsplaatsers.” 
                              Degafloor UK

“Tijdens de testinstallaties hebben we twee PortaMix® Hippo® mengstations  
simultaan naast elkaar gezet.  Dit liet het team toe om 6 mengelingen tegelijkertijd 
te mengen en 40m² per keer uit te gieten op de vloer! Het team kon op deze wijze 
ruim 1.000m² gietlaag plaatsen én inzanden binnen de 55 minuten. Het gebruik 
van de PortaMix® mengstations bespaart ons tijd, moeite, mankracht en de kost 
van honderden wegwerpemmers en mengkuipen.”
                      Degafloor UK

TIP VOOr DE GEBrUIKEr

Zorg ervoor dat de Helix mengstaaf 
geheel is bedekt om een  
homogeen mengsel te bekomen.
Indien er onvoldoende product in 
de mengkuip zit, krijg je  
onnodig spatten, klontervorming 
en een inconsistente mengeling.  

UW DISTrIBUTEUr In DE BEnELUx:

portamix.co.nz


