
MAXMIXER
Kraftfuld tvangsblander til Lithomex styrkefuger

Lithomex MaxMixer 

• Specialholdere for nem tilførsel af 
  A & B-komponenter i L-serien.

• Blandekapacitet på 90 liter, 
  svarende til 3 sæt i L-serien. 

• Intuitivt, stort oplukningshåndtag
  og god ergonomisk arbejdshøjde.

• Transporterbar m. hjul i top og bund.

• Præcis sikkerhedafbryder på låget,
  samt robust hovedafbryder.
 
• Udskifteligt blandehoved- og skær.

MaxMixer er en tvangsblander i høj kvalitet, udviklet af den danske producent Baron, 
skræddersyet til at blande Lithomex styrkefugemørtel. Udstyret med sin kraftige motor 
og en blandingsarm i verdensklasse, garanterer MaxMixeren dig en effektiv blandnings-
proces. De special-designede holdere gør det både hurtigt og ubesværet at tilføre A & 

B-komponenterne for Lithomex styrkefuger.

MaxMixer er en del af vores Lithomex Max-serie, som gør det nemmere end nogensinde 
før at lægge flotte og vedvarende styrkefuger (L-serien).



Den sikre vej til en flot, holdbar styrkefuge
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1. 

De specialfremstillede tilførselstrag-
ter tilsætter nemt komponenterne for 
Lithomex styrkefuger, uden at spilde el-
ler ramme brugeren. Den kraftfulde mo-
tor blander effektivt elementerne – og 
når fugen er klar, tømmes MaxMixeren 
direkte ned i MaxMover med det bruger-
venlige håndtag. 

Designet til Lithomex styrkefuger

Sikker drift og nem vedligeholdelse
MaxMixer har en præcis sikkerheds-
afbryder på låget, samt en robust ho-
vedafbryder, som garanterer en sikker 
betjening. Den justerbare højde giver 
gode, ergonomiske arbejdsforhold, og 
MaxMixerens blandehoved samt blan-
deskær kan let udskiftes. Alle MaxMixe-
rens dele er nemme at rengøre. 

Tekniske egenskaber for Lithomex MaxMixer
Model     
Sliddele                                     
Hovedafbryder  
Motor        
Vægt
MaxMixer: Bredde / dybde / højde                        
Forsyningsspænding 
Gear/omdr. pr. min. 
Beholderkapacitet   
Blandekapacitet 
Udløb - frihøjde  
IP-klassificering  
Støjniveau dB
Kar: Indvendig diameter
Kar: Højde / tykkelse
Antal skovlblade
Gearolie type
Antal liter olie i gear

Lithomex MaxMixer
Blanderarm, blandeskovle
Start & stop med nødstop
2.0 kW 1x240V
90 kg
64 cm / 80 cm / 116 cm
1x240V 10A 1P+N+J 
32 o/min
120 liter
90 liter (svarer til 3 sæt i L-serien) 
61 cm
IP44                 
Afhænger af hvad, der blandes
Ø635
37 cm / 2 mm
3 stk.
Syrefri standardolie
1.1 liter


