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Mieszarki r´czne Mieszarki r´czne Mieszarki r´czne Mieszarka r´czna DUO Tak wymieszasz prawid∏owo!

Do maksymalnego efektu wymie-

szania rzadkich i ci´˝kich mate-

ria∏ów. Dok∏adnie powtarzalne

mieszaniny, nadzorowane progra-

matorem czasowym i ró˝ne pr´d-

koÊci mieszania dajà niedoÊcignio-

ne rezultaty. Wytrzyma∏a, nieza-

wodna, ekonomiczna, zalecana

przez producentów materia∏ów.

PojemnoÊç 65 i 90 litrów. Wózek

do transportu kub∏ów do betonu

dost´pny jako wyposa˝enie do-

datkowe.

Samodzielnie pracujàca mieszar-

ka kompaktowa do stosowanych

powszechnie i sprzedawanych w

workach zapraw, kleju, tynku,

jastrychu i ˝wirobetonu (-16 mm).

Prosta obs∏uga, ∏atwy transport i

doskona∏y efekt mieszania to za-

lety tego urzàdzenia. Opró˝nianie

przez otwór denny do taczki lub

kub∏a do betonu.

Max. obj´toÊç substancji miesza-

nej 80 litrów, nap´d: 2 kW, 210 V.

RGE 162 DUO
Lekka praca przy mieszaniu trudno-

mieszalnych materia∏ów. Intensywny

efekt mieszania wymuszonego, ide-

alny do zapraw z dodatkiem ˝ywicy

epoksydowej i pow∏ok z ˝ywic epok-

sydowych. Bez wi´kszego wysi∏ku

daje si´ prowadziç w materiale, dzi´-

ki wzajemnemu podnoszeniu mo-

mentu obrotowego przez mieszad∏a.

Krótkie czasy mieszania i bezpieczna

praca, dzi´ki uruchamianemu obu-

ràcz w∏àcznikowi bezpieczeƒstwa.

Moc: 1150 W, przek∏adnia 2-stopnio-

wa, p∏ynna, elektroniczna regulacja

pr´dkoÊci obrotowej.

Silnik
wysokiej mocy i trwa∏y, 

idealny do mieszania

Pa∏àk ochronny
spe∏nia wiele zadaƒ: umo˝liwia ∏atwe

odk∏adanie i ponowne u˝ycie elektro-

narz´dzia, zapewnia dodatkowà

ochron´ przed zanieczyszczeniem i

uszkodzeniem

Blokada w∏àcznika
zabezpiecza przed

nieumyÊlnym

uruchomieniem

urzàdzenia

-30L

230V/4,4A
1000WI: - 670min -1

-120mm

Elektronik
-65L

230V/5,3A
1200W

I: - 450min -1

II: - 600min -1 -140mm

Elektronik

-90L

230V/7,1A
1600W

I: - 350min -1

II: - 500min -1 -160mm

Elektronik
-40L

230V/4,4A
1000W

I: - 400min -1

II: - 700min -1 -120mm

Elektronik

Nr wyrobu Oznaczenie
20.001 CX 10 z WK 120

20.002 CX 10 z LX 120

Zastosowanie
WK 120 do kleju, tynku, gotowej

zaprawy

LX 120 do farby, podk∏adów,

masy zalewowej

Elektroniczna mieszarka 1-biegowa,

szczególnie lekka, o zwartej budowie,

ekonomiczna.

Silna i niezawodna w u˝ytkowaniu,

optymalna do mieszania substancji w

iloÊci do ok. 30 litrów. P∏ynna regulacja

pr´dkoÊci, z pa∏àkiem ochronnym.

Nr wyrobu Oznaczenie
20.051 CX 20 z WK 120

20.053 CX 20 z LX 120 

Zastosowanie
WK 120 do kleju, tynku, gotowej

zaprawy

LX 120 do farby, podk∏adów,

masy zalewowej

Mieszarka 2-biegowa, regulowana

elektronicznie, do mieszania ró˝nych

substancji i iloÊci, o komforcie obs∏ugi

urzàdzeƒ profesjonalnych. Wytrzyma∏a

i mocna, uniwersalna w zastosowaniu,

do mieszania substancji o obj´toÊci do

40 litrów. Idealne urzàdzenie dla

fachowców do wykaƒczania wn´trz.

Nr wyrobu Oznaczenie
20.101 CX 40 z WK 140

20.102 CX 40 z MK 140 

20.104 CX 40 z LX 150

Zastosowanie
WK 140 do kleju, tynku, gotowej

zaprawy

MK 140 do zaprawy, jastrychu,

materia∏ów z wype∏nia-

czem kwarcowym

LX 150 do farby, podk∏adów,

masy zalewowej

Uniwersalna mieszarka profesjonalna

zaspakajajàca wysokie wymagania.

Mocny silnik, 2-biegowa przek∏adnia,

elektroniczny uk∏ad przyÊpieszajàcy i

wytrzyma∏y nap´d zapewniajà nieza-

wodnà prac´ i d∏ugi okres u˝ytkowania.

Optymalna do mieszania substancji o

obj´toÊci do 65 litrów, w przypadku

materia∏ów o du˝ej lepkoÊci (g´sto-

p∏ynnych).

Nr wyrobu Oznaczenie
20.151 CX 60 z MK 160

Zastosowanie
MK 160 do zapraw, jastrychu,

materia∏ów z wype∏nia-

czem kwarcowym

Najlepsze urzàdzenie do ci´˝kich i

ambitnych zastosowaƒ profesjonal-

nych. Z przek∏adnià 2-stopniowà i regu-

lacjà elektronicznà, niezwykle mocne i

o du˝ej sile ciàgu, równie˝ pod sta∏ym

obcià˝eniem. Lider wÊród urzàdzeƒ

profesjonalnych do ci´˝kiej, codziennej

pracy na budowie.

Mieszarka si∏owa TMS

Mieszarka wymuszona
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Elektroniczny uk∏ad
przyÊpieszania
p∏ynna regulacja 

do zwi´kszania si∏y

bez rozpryskiwania  

materia∏u

Przek∏adnia
dwustopniowa
optymalne wykorzy-

stanie si∏y przy 

wolniejszych lub 

szybszych 

obrotach

Jaki nap´d do mieszania:
Stosujàc do mieszania wiertark´ nale˝y zwróciç uwag´ na dostatecznà moc

silnika. Obcià˝enie urzàdzenia zale˝y od rozmiarów Êmig∏a mieszad∏a i od

mieszanego materia∏u. Za du˝e mieszad∏o lub zbyt lepki materia∏ rozrabiany

w znacznym stopniu redukujà ch∏odzenie silnika nap´dowego, który ulega

spaleniu. Dlatego do wi´kszych zadaƒ mieszania nale˝y u˝ywaç zasadniczo

odpowiedniej mieszarki.

Wzornictwo
atrakcyjna i 

nowoczesna, 

nie∏amliwa i 

lekka obudowa

Ergonomiczny kszta∏t 
uchwytu wygodne i niem´czàce

wykonywanie pracy

Przek∏adnia wysokiej
mocy
do maksymalnego wykorzystania si∏y i

d∏ugich okresów u˝ytkowania – du˝a si∏a

ciàgu i odpornoÊç na zu˝ycie

Uchwyt 
mieszad∏a 
M14
do przenoszenia

bez strat si∏y i do 

szybkiej wymiany

mieszad∏a
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Do nast´pujàcych gatunków
materia∏ów:

• Tynki

• Klej budowlany

• Zaprawa

• Szpachlówka

• Systemy termoizolacyjne

Mieszad∏o ze Êmig∏em koszycz-

kowym z tworzywa sztucznego i

z ocynkowanym trzpieniem

przeznaczone jest szczególnie

do ma∏ych iloÊci materia∏ów rzad-

kop∏ynnych lub substancji zawie-

rajàcych rozpuszczalniki, takich

jak farby, lakiery, farby niekryjà-

ce, podk∏adowe itp. Miesza

materia∏ pod wp∏ywem mocnego

zasysania i nie chlapie.

Do nast´pujàcych gatunków
materia∏ów:

• Farby emulsyjne

• Farby

• Lakiery

• Farby niekryjàce

• Kleje roÊlinne

Do nast´pujàcych gatunków
materia∏ów:

• Farby emulsyjne

• Farby

• Lakiery

• Tynk gotowy

Do nast´pujàcych gatunków
materia∏ów:

• Farby

• Materia∏y pow∏okowe

• Zywice epoksydowe

• Zaprawy murarskie

• Tynk gotowy

Do nast´pujàcych gatunków
materia∏ów:

• Klej do p∏ytek ceramicznych

• Zaprawy klejowe

• Zaprawy do spoin

Do nast´pujàcych gatunków
materia∏ów:

• Tynki gipsowe

• Mieszaniny z w∏óknami

• Farby

Do nast´pujàcych gatunków
materia∏ów:

• Szpachlówki

• Grube pow∏oki bitumiczne

• Pod∏o˝a

• Masy zalewowe

• Szlamy

• Masy uszczelniajàce

KRK FM LX MM MKneg. KR WK MK

Klasyczne mieszad∏o do farb

dla majsterkowiczów i profesjo-

nalistów, przekonuje wielos-

tronnoÊcià zastosowaƒ w zak-

resie Êredniego obcià˝enia; do

farb, lak ierów, podk∏adów,

lekkich tynków o konsystencji

kremu, rzadkich materia∏ów

pow∏okowych itp.

Optymalne mieszad∏o do mniej-

szych iloÊci kleju do p∏ytek ce-

ramicznych, zapraw gotowych i

zapraw do spoin. Dzi´ki wyjàt-

kowo spokojnemu biegowi ide-

alne do urzàdzeƒ nap´dowych

o wysokiej pr´dkoÊci obrotowej,

np. wiertarek.

Super-szybkie mieszad∏o turbo.

Idealne do wszystkich mate-

ria∏ów p∏ynnych i rozp∏ywa-

jàcych si´, a tak˝e do klejów i

mieszanin z dodatkiem ˝ywic.

Mieszad∏o wytwarza silny stru-

mieƒ w kierunku od góry do

do∏u. Szczególnie korzystne -

nap´dy z wi´kszà pr´dkoÊcià

obrotowà.

Wytrzyma∏e mieszad∏o profes-

jonalne, dostosowane do wi´k-

szych iloÊci materia∏ów zarów-

no p∏ynnych, jak i w∏óknistych, a

tak˝e do tynków gipsowych;

zapobiega rozpryskiwaniu sub-

stancji mieszanej. Do urzàdzeƒ

nap´dowych z wystarczajàcymi

rezerwami mocy, gdy˝ nap´d

poddawany jest du˝ym obcià-

˝eniom.

Szczególnie wytrzyma∏e mie-

szad∏o profesjonalne do ci´˝kiej,

codziennej pracy na budowie.

Trzy skrzyd∏a mieszad∏a umo˝li-

wiajà szybkie wykonanie pracy

w przypadku wszystkich ci´˝kich

i bardzo g´stych (lepkich) mate-

ria∏ów. 

To mieszad∏o o wielostronnym

zastosowaniu wyró˝nia si´ prze-

de wszystkim bardzo dobrym

przemieszczaniem materia∏u.

Dwie spirale skrzyd∏a mieszad∏a

zapewniajà nie tylko lekkie

prowadzenie w materiale, ale

równie˝ nieznaczne obcià˝enie

urzàdzenia nap´dowego. Do

wszystkich klejàcych i lepkich

materia∏ów.

Mieszad∏o pracuje z du˝ymi si-

∏ami Êcinajàcymi. Rozwija silny

efekt ssania i zapobiega w ten

sposób tworzeniu si´ grudek.

Wyró˝nia si´ dobrà homogeni-

zacjà szpachlówek oraz klejów i

materia∏ów uszczelniajàcych,

pow∏ok bitumicznych, kitów, mie-

szanin z dodatkiem ˝ywic epok-

sydowych itp; ∏atwe czyszcze-

nie, dzi´ki minimalnemu przy-

wieraniu materia∏u.

Dane techniczne

Do nast´pujàcych gatunków
materia∏ów:

• Zaprawa

• Jastrych

• Beton

• Tynk ocieplajàcy

• Materia∏y z dodatkiem piasku

kwarcowego

• Masy samopoziomujàce

- 5 KRK 60 S 6 mm 500
10 - 15 KRK 80 S 8 mm 500

- 5 FM 60 S 8 mm 500
5 - 15 FM 80 S 8 mm 500

10 - 20 FM 100 S 10 mm 600
15 - 30 FM 120 S 10 mm 700
10 - 20 FM 100 M 14 700

5 - 10 LX 90 S 8 mm 500
10 - 15 LX 120 S 10 mm 700
15 - 25 LX 120 M 14 1000
25 - 30 LX 150 M 14 1000

15 - 25 MK 120 neg. M 14 1000
25 - 40 MK 140 neg. M 14 1200
30 - 60 MK 160 neg. M 14 1600

5 - 10 MM 85 S 8 mm 500
10 - 15 MM 115 S 10 mm 700
10 - 15 MM 115 M 14 750

4 - 7 WK 70 S 8 mm 400
7 - 10 WK 90 S 8 mm 500

10 - 15 WK 100 S 10 mm 700
10 - 15 WK 120 S 10 mm 700
15 - 30 WK 140 S 12 mm 900
10 - 15 WK 120 M 14 900
15 - 30 WK 140 M 14 1000

- 50 WK 160 M 14 1200
- 100 WK 200 M 14 1600

5 - 15 KR 90 S 8 mm 700
15 - 25 KR 120 S 10 mm 900
5 - 15 KR 90 M 14 700

15 - 25 KR 120 M 14 900
20 - 35 KR 140 M 14 1000
30 - 50 KR 160 M 14 1200

5 - 15 MK 100 S 10 mm 700
15 - 25 MK 120 S 12 mm 900
25 - 40 MK 140 S 12 mm 1000
15 - 25 MK 120 M 14 900
25 - 40 MK 140 M 14 1000
30 - 60 MK 160 M 14 1200

KRK

FM

LX

MK neg.

MK

lakiery 
farby niekryjà-
ce farby do
Êcian 
masy samopo-
ziomujàce 
pow∏oki bitu-
miczne 
szlamy 
masy zalewo-
we ˝ywice
epoksydowe

zaprawy klejo-
we
szpachlówki
klej do p∏ytek
ceramicznych
zaprawa goto-
wa
pow∏oki grube
tynk gipsowo-
wapienny
zaprawy
w∏ókniste

wszystkie rodzaje
zapraw
tynki, jastrych
tynk ocieplajàcy
˝ywica epoksy-
dowa z piaskiem
beton
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KR

MM

WK

IloÊç
substancji
mieszanej

w kg

Typ/ 
Ø

w mm

trzpieƒ z
uchwytem
szeÊcio-

kàtnym do
wiertarki

do mieszar-
ki r´cznej
z gwintem
wewn´t-
rznym

moc
nap´du

wiertarki
(W)

moc
nap´du

mieszarki
r´cznej

(W)

materia∏ 
mieszany


