
 
 
 
 

Nové pojízdné mlecí a míchací zařízení    

MX 2000 Vám umožňuje rychlejší, přesnější a 

tím i cenově výhodnější výrobu krmných směsí. 

Přednosti tohoto zařízení poznáte především v 

případech, jsou-li sklady krmných komponent 

umístěny na vzdálenějších místech. 

Nádoba míchárny má pracovní objem 3.500 kg 

(0,6 kg/dm³). 

Mlýn má čistý výkon až 10 tun za hodinu. 

Dostatečně dimenzované sací tlakové 

dmychadlo 

umožňuje pracovní činnosti na vzdálenost až 

40 m. 

Uzavřený sací tlakový systém zajišťuje plynulé a 
bezchybné vyprazdňování nádoby míchárny. 

Za optimálních podmínek lze zpracovat až dvě 

dávky směsi za hodinu. 

Podvozek je vybaven pneumatickým brzdovým 
systémem.  S míchárnou MX 2000 lze proto 
bezpečně jezdit po silnicích rychlostí 40 km/h. 

 
 
 

 

Filtrační systém 
Uzavřený filtrační systém 

zaručuji zcela bezprašný 

provoz. Čištění filtrů 

probíhá automaticky a 

nevyžaduje žádnou 

údržbu. 

                     
 

Přesnost vážení je ±1 %. Do paměti 

váhy lze uložit až 50 různých 

receptur. Dosažení zadané hmotnosti 

udává akustický a optický signál. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Magnet 
Pro zamezení poškození 

zařízení cizími kovovými 

předměty se v plnícím potrubí 

nachází silný snadno přístupný 

magnet. 

Mlýn 
Snadná výměna sít trvající jen několik minut. Mlýn má 72 kladiv 

z tvrdokovu. 

 

 
 
 
 

Sání a vyfukování 
Přepnutí mezi sáním a 

vyfukováním je zajištěno 

jednoduchou otočnou pákou. 

Volitelné hydraulické ovládání. 

Manometer 
Kontrolu zařízení je možno 

provádět pomocí dvou 

přehledných manometrů. 

 

 
 

 
 
 
 

Obsluha 
Snadné nastavení jednotlivých 

postupů je zajištěno pomocí 

jednoduchého uspořádání 

ovládacích prvků.  

Zařízení je opatřeno 

bezpečnostním ventilem. 

.

 



   

Kompletně vybavené 

vstupy a výstupy 
Zařízení je kompletně 

vybaveno příslušnými 

přívody a vývody. 

Nasávání obilí se 

provádí ohybnými 

sacími hadicemi. 

Příměsi lze přidávat 

pomocí dodatečné 

nasávací hadice nebo z 

nádoby na příměsi. 

Kapalné příměsi se 

přidávají z nádržky. 
 

Technická data míchárny MX  2000

Nádoba míchárny 3.500 kg (0,6 kg/dm³) 
 

 

Mlýn Ø 800 mm 

Šířka 380 mm 

72 vidiových kladiv 

Výkon mletí 10 t/h 
 

 

Výkon dmychadla 25 m³/min 
 

 

Programovatelný vážící systém 

Příkon min 88 kW (~120 PS) 

 doporučeno 118 kW 

Připojení Vývodový hřídel  
 1000 U/min 
 

 

Rozměry Délka 4.500 mm 

Šířka  2.200 mm 

Výška 3.100 mm 

Hmotnost 3.400 kg 
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