
Mobilní míchací zařízení – nejlepší třída 

             Multitalent 

  

Types TOURMIX 03 TOURMIX 03-V TOURMIX 03-V-400 

Objem váhové míchárny 

(m3) 
7,8 8,3 9,3 9,8 8,2 – 11,7 

(variable) 

9,2 – 13,6 

(variable) 

Kapacita (t) (sypké 

směsi 600 kg) 
4,7 5,0 5,6  5,9  4,9 – 7,0  5,5  – 8,2  

Výška nástavby (m) 2,65 2,75 2,95 3,05 2,75 – 3,50 2,95 – 3,90 

Vyfiko s.r.o.    Tel.: 00420 313 118 255 

Skladištní 1860   Fax: 00420 227 077 090  

276 01 Mělník   www.vyfiko.cz 

Pohon Přímý pohon z nákladního automobilu 320 kW (440 PS) 

Nástavbový pohon Mercedes-Benz OM 501 LA 290 kW (395 PS) 

Dmychadlo Dmychadlo s rotačními písty s chlazením firmy Aerzen 

Sací hadice Průměr hadic:                 100 mm (90 mm) 

Max. délka hadic:              40 m 

Mlýn Kladívkový mlýn HF400 se zesíleným pohonem  

72 nebo 100 kladiv z tvrdokovu 

Skříň mlýna se dvěma síty 

Mlecí výkon:        až 25 t/h 

Mačkač Mačkací válce GQ 64-2 se dvěma drážkovanými válci odolnými opotřebení 

Výkon při mačkání:    až 20 t/h 

4-stupňové pneumatické nastavení mezery 

Násypka s váhou Objem  (dle typu):             7,8 m3 až 13,6 m3  

Míchání:                            od 500 kg výše  

Promíchatelnost směsi:    1:100.000 

Max. podtlak:                    -0,65 bar 

Max. přetlak:                     +0,9 bar 

Prachový filtr s pneumatickým čištěním 

Vyprazdňování Průměr hadic:                 100 mm (90 mm) 

Max. délka hadic:           40 m 

Výkon vyprazdňování:    až do 50 t/h 

Přímé zpracování:          možné 

Podvozek Min. 18 t celkové hmotnosti 

Min. rozvor 3.900 mm 
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Přehled technických údajů 

Vzhledem k dlouholetým zkušenostem s jeho dvěma předchůdci, Buschhoff představuje 

multitalenta pro mobilní mletí a míchání.  

 

 

 

Vaše výhody: 
 

 Větší výkon! 

 Menší provozní náklady! 

 Velké plus v bezpečnosti! 

Rádi připravíme nabídku splňující Vaše individuální požadavky.  

Kontakt: Fidrant Václav (00420 737 418 340), fidrantv@vyfiko.cz                            

 



Ablaufdiagramm 1. Sací klapka 

2. Kladívkový mlýn - šrotovník 

3. Mačkač zrna 

4. Dmychadlo s rotačními písty 

5. Násypka s váhou 

6. Vyprazdňování zbytků 

7. Cyklon - odlučovač 

8. Přímé nasávání 

9. Vyprazdňovací šnek 

10. Otočné rameno se šnekem - komín 

11. Kombinovaný ventil - podavač 

12. Násypka komponentních přísad 

13. Dopravní šneky komponentů 

14. Vyprazdňovací potrubí 

15. Dávkovací nádoba na krmné oleje 

- Výkon, bezpečnost a nízké provozní náklady současně 

 Horizontální filtry pro lepší výkon 

 Čištění pomocí pulzní tryskové technologie 

 Podavač s přímým pohonem 

 Lepší plnění podavače 

 Standardní přístup k odběru vzorků 

 Jednoduché pročišťování 

komponentních šneků (přiváděním 

směsi ke komponentům) 

 Další odběr namletých/smíchaných 

vzorků pod kombinovaným ventilem 

(podavačem). 

A ještě? 

 Zapuštěné pracovní světlomety 

 Sací a vyprazdňovací klapka ovládaná 

pneumaticky 

 Permanentní magnet v sacím potrubí s 

přídavným nerezovým plechem pro 

jednodušší čištění. 

 A mnoho dalších vylepšení. 

 Volitelné: Systém řízení 

TOURMIX CONTROL-Plus 

 S řídící konzolí, dotykový displej a 

tiskárna pro tisk receptury v kabině 

řidiče s USB připojením. 

 Optimalizované potrubí 

 Větší průměry 

 Snížená spotřeba paliva 

 Dlouhá životnost dílů 

 Řízení procesu pomocí TOURMIX Control 

 Uživatelsky přívětivé ovládání 

 Jednoduchá obsluha zařízení 

 Mnoho automatických bezpečnostních 

opatření 

 Velký barevný dotykový LCD Displej 

s programovatelným vypínáním 

 Jasný animovaný přehled procesu 

 Pneumatické nastavovaní mezery 

mačkacích válců 

 Nerezová násypka komponentů pro 

jednoduché čištění 

 Dokonalejší těsnění proti vlhkosti 

 S integrovaným odsáváním prachu 

 Vylepšené utěsnění míchacího šneku Schéma 


