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TECHNISCHE KENMERKEN IMER MIX 120+ EN 360 

Model 120+ 360 

Capaciteit bak lt 120 360 

Diameter bak mm 700 952 

N° toeren messen 

 

38 36 

Gewicht machine (voor 360: met elektrische motor Tri incl (A)/ benzinemotor Honda (B) kg 124 357(A)-360(B) 

Afmeting wiel 

 

300*60 4,10x10” 

Kracht motor : 120+ 230V/50Hz 

Reële kracht Honda motor  

kw 1,4 

3 (4) -  

8,1- (10.9) 

Stroomverbruik 230v/50 hz A 9 

 

Effectief  Rendement L 90 200 

Lengte  mm 790 2710 

Breedte mm 745 1190/1710 

Hoogte mm 1165/1230 1155 

Bouwmachines : dwangmengers Imer 

 
 

Imer Mix 120+ Imer Mix 360 
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Mix 120+ versus 360 

Deze efficiënte dwangmengers beperken de 
mengtijd tot een minimum!  

De Mix 120+ doet er slechts 40 seconden over 
om bvb 60 liter magere mortel te mengen 

De 360 mengt 200 liter mortel op 25 seconden! 
dankzij zijn elektrische motor. De 360 is dan 
ook bedoeld voor grote werven die een hoge 
productie behoeven.  

 

De IMER dwangmengers zijn 
makkelijk te plaatsen.  
 
Ze zijn voorzien van speciale krikken, die 
toelaten hen te heffen en zo - met hun 

regelbare poten- op de gewenste hoogte 
te plaatsen.  
 
De bak is verhoogd om een grotere 
precisie en een minimale inspanning te 
garanderen. De positie van de voeten is 
verbreed om de toegang tot (het lossen 

van) de bak te vergemakkelijken. 

Rooster met mes 
Onder het rooster bevindt zich een speciaal mes 
dat toelaat ingepakte producten te laden en de 
verpakking te scheuren.  
 

Het rooster maakt het mogelijk het mengproces in 
het oog te houden en toch beschermd te zijn. De 
veiligheid is verbeterd voor de operator dankzij 
een vergrendeling. Als men het rooster opheft, 
doet een stroomonderbreking de messen stoppen 
met draaien. 
 
De  bescherming in de vorm van een paddestoel 
die net boven de messen staat, garandeert een 
uniforme verdeling van het materiaal en het 

water. 

 

Mix 120+  

Bedoeld voor professioneel gebruik staat de 
120+ u toe om lijm en chape te mengen, net 

als traditionele mortel of voorvermengde 
producten met een granulometer 
(korrelgrootteverdeler)die tot 8mm gaat.  

Mix 360  

Bovendien voorzien van luchtbanden om zich op 
de werf te kunnen verplaatsen op slechte 

ondergrond. 
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