
MAGUIRE
the perfect blend of simlicity and control

WSB - 100 Series

Gravimetrický zmiešavač

Technické údaje

WSB - 100 Series poskytuje praktické a cenovo 
dostupné riešenie pre spoločnosti vybavené menšími 
typmi zariadení. Patrí medzi jeden z najmenších strojov 
svojho radu. Jednotka váži a mieša až 4 komponenty 
pri hodinovom výkone 204 kg/hod. 
Zmiešavač WSB - 100 Series je vybavený meracím 
zariadením Micro-Pulse, ktoré zabezpečuje presné 
dávkovanie. 

Stroj je samo kalibrovaný, nikdy nepotrebuje úpravu presnosti a dosahuje celkovú presnosť 0,1 % z uvedenej zmesi. 
Patentovaná technológia riadenia mikroprocesorom monitoruje a potvrdzuje individuálnu hmotnosť  každej zložky 
materiálu. Každá zmena je automaticky detektovaná a kompenzovaná. Tým sa  zabezpečuje neustály proces kalibrácie 
a korekcie. 

Ideálny pre procesy s častými a podstatnými zmenami 

WSB - 100 Series obsahuje dve priehradky pre stacionárny zásobník a dva menšie vymeniteľné zásobníky. 

Procesy s častými zmenami farieb možno rýchlo vyriešiť pomocou ľahko a rýchlo odnímateľných zásobníkov. 

Duplicitné záložné zásobníky umožňujú znížiť čas zmeny farieb až na niekoľko sekúnd. 

Autorizovaný predaj a servis 
                      pre SR a ČR:

www.amsk.sk



MAGUIRE
the perfect blend of simlicity and control

WSB- 100 Series

Model
Veľkosť
dávky

Celková
  váha

1 kg 160 kg/h 68 kg

Maximálny

výkon
Vertikálne
   ventily

Funkčný princíp

Všetky komponenty sú miešané podľa hmotnosti na základe nastavenia na hlavnom ovládači. Každý komponent je 

dávkovaný postupne na váhy až po dosiahnutie zloženia finálnej zmesi. Následne je zmes vysypaná do zmie-

šavacej komory. 

Celá jednotka môže byť umiestnená priamo na hrdle extrúdera alebo vstrekolisu. Maguire zmiešavacia jednotka 

dokáže odfiltrovať vibrácie alebo otrasy spôsobené extrúderom alebo vstrekolisom. 

Meraná hmotnosť všetkých materiálov 

 presnosť je neustále monitorovaná

 automatická kompenzácia v prípade rozdielnych hodnôt

Extrémna presnosť

 presnosť  farieb a prísad sa udržiava v tolerancii ± 0,1% z nastaveného zmiešavacieho pomeru

Automatická rekalibrácia

 pri každom navážení dávky si zmiešavač upravuje svoju presnosť

Veľmi jednoduché ovládanie

 stačí vložiť zásobník s materiálom, nastaviť koliesko prepínača na požadované percento a zapnúť hlavný

 vypínač.  Prístroj tak bude fungovať automaticky - pridávať komponenty v správnych percentách. Ak sa materiál 

 vyčerpá, zapne sa alarm.  

  WSB-100

WSB-140

WSB-140 R

 0

2

Kapacita

200 kg/h

Kompo-
  nenty

4

4

Autorizovaný preda j a serv is 
                      pre SR a ČR:

www.amsk.sk



MAGUIRE
the perfect blend of simlicity and control

WSB - 200 Series

Gravimetrický zmiešavač 

Funkcie

Špecifikácia

12 dostupných modelov

400 kg/hod

2 kg dávka

Až 8 komponentov

Pre vstrekolisy a extrúdery 

Autorizovaný predaj a servis 
                      pre SR a ČR:

Zmiešavač WSB - 200 Series môže dosiahnuť maximálny výkon až 400 kg/hod. Tieto modely majú možnosť miešania 

až 8 komponentov a sú k dispozícii s ľahko vymeniteľným zásobníkom pre rýchle čistenie. Stroj sa automaticky 

kalibruje, t.j. nikdy nepotrebuje úpravu presnosti a dosahuje presnosť ± 0,1% z uvedenej zmesi. Patentovaná tech-

nológia riadenia mikroprocesorom monitoruje a potvrdzuje individuálnu hmotnosť každej zložky materiálu. Akákoľvek 

zmena je automaticky detektovaná a kompenzovaná. To zaisťuje kontinuálny proces kalibrácie a korekcie. 

Funkčný princíp

Všetky komponenty sú miešané podľa hmotnosti na základe nastavenia na hlavnom ovládači. Každý komponent je 

dávkovaný postupne na váhy až po dosiahnutie zloženia finálnej zmesi. Následne je zmes vysypaná do zmie-

šavacej komory. Celá jednotka môže byť umiestnená priamo na hrdle extrúdera alebo vstrekolisu. Maguire zmie-

šavacia jednotka dokáže odfiltrovať vibrácie alebo otrasy spôsobené extrúderom alebo vstrekolisom. 

www.amsk.sk



MAGUIRE
the perfect blend of simlicity and control

WSB - 200 Series

Autorizovaný predaj a servis 
                      pre SR a ČR:

Meraná hmotnosť všetkých materiálov 

 presnosť je neustále monitorovaná

 automatická kompenzácia v prípade rozdielnej hustoty

Extrémna presnosť

 presnosť  farieb a prísad sa udržiava v tolerancii ± 0,1% z nastaveného zmiešavacieho pomeru

Automatická rekalibrácia

 pri každom navážení dávky si zmiešavač upravuje svoju presnosť

Veľmi jednoduché ovládanie

 stačí vložiť zásobník s materiálom, nastaviť koliesko prepínača pre požadované percento a zapnúť hlavný

 vypínač. Prístroj tak bude fungovať automaticky - pridávať komponenty v správnom pomere. Ak sa materiál vyčer-

 pá, zapne sa alarm.  

Model
Veľkosť
dávky

Celková
  váha

   2 kg

75 kg

Celková 
  veľkosť

Vertikalne
   ventily

  WSB-200

WSB- 220

WSB-221

 0

1

Kapacita

400 kg/h

 Kompo-
  nenty

2

3

WSB-242 

WSB-241

WSB-240

WSB-222

WSB-240R

WSB-260

4

6

5

4

4

06

2

2

1

0

2

123 kg

105 kg

136 kg

118 kg

100 kg

141 kg

116 kg

120 kg

826x673x1067
mm

www.amsk.sk



Autorizovaný predaj a servis 
                      pre SR a ČR:

MAGUIRE
the perfect blend of simlicity and controlWSB - 400 Series 

Gravimetrický zmiešavač 

WSB - 400 Series spĺňa požiadavky pre rôzne druhy miešania 

peliet. Maximálny výkon zmiešavača je až do 1450 lb/hod

( 650 kg/ hod ). Zariadenie má schopnosť miešania 8 kompo-

nentov. Je k dispozícii s ľahko vymeniteľnými zásobníkmi pre 

rýchle a jednoduché čistenie. 

Funkcie

Špecifikácia

12 dostupných modelov
 
až 650 kg / hod

pre vstrekolisy, malé a veľké extrúdery miešania 

odnímateľný zásobník - možnosť rýchlej zmeny farby

dávka 4 kg

8 komponentov

Funkčný princíp

www.amsk.sk

Všetky komponenty sú miešané podľa hmotnosti na základe nastavenia na hlavnom ovládači. Každý komponent je 

dávkovaný postupne na váhy až po dosiahnutie zloženia finálnej zmesi. Následne je zmes vysypaná do zmie-

šavacej komory. 

Celá jednotka môže byť umiestnená priamo na hrdle extrúdera alebo vstrekolisu. Maguire zmiešavacia jednotka 

dokáže odfiltrovať vibrácie alebo otrasy spôsobené extrúderom alebo vstrekolisom. 



MAGUIRE
the perfect blend of simlicity and control

WSB - 400 Series 

Meraná hmotnosť všetkých materiálov

 presnosť je neustále monitorovaná

 automatická kompenzácia

Extrémna presnosť 

 presnosť  farieb a prísad sa udržiava v tolerancii ± 0,1% z nastaveného zmiešavacieho pomeru

Automatická rekalibrácia

 pri každom navážení dávky si zmiešavač upravuje svoju presnosť

Veľmi jednoduché ovládanie 

 stačí naplniť zásobník materiálom, nastaviť požadované percentá a prístroj pracuje automaticky 

 v prípade vyčerpania materiálu zmiešavač zapne alarm 

nížená hmotnosť a veľkosť
Úplne pneumatický systém eliminuje motory, ktoré znižujú váhu zmiešavača na 50 libier (22,7 kg). Zmiešavač je tesne 
pod 2 metre vysoká a má 6 palcov 

Model Veľkosť        
dávky Komponenty Dvierka Vertikálne 

ventily Kapacita Celkové rozmery Celková 
váha 

WSB–400 4 kg       
WSB-420  2 2 0   125 kg 
WSB-421  3 2 1  826x673x1220mm 143 kg 
WSB-222  4 2 2   161 kg 
WSB-440  4 4 0 650 kg/h  141 kg 
WSB-441  5 4 1   159 kg 
WSB-442  6 4 2   177 kg 
WSB-444  8 4 4   214 kg 
WSB440R  4 2 2   157 kg 
WSB-460  6 6 0   161 kg 
 

www.amsk.sk

Autor izovaný predaj a servis 
                      pre SR a ČR:

Maximály
   výkon



Autorizovaný predaj a servis 
                      pre SR a ČR:

MAGUIRE
the perfect blend of simlicity and control

WSB - 900 Series

Gravimetrický zmiešavač 

Zmiešavače WSB-900 Series sú navrhnuté pre požiadavky 

spoločností s veľkými centrálnymi systémami na miešanie a 

recykláciu plastov. Tento zmiešavač zvláda až 12 komponen-

tov s hodinovým výkonom 1800 kg/hod.  

Funkcie

Špecifikácia

21 dostupných modulov

1800 kg / hod

dávka 9 kg

až 12 komponentov

centrálne prelínanie a systémy pre recykláciu

Funkčný princíp

Všetky komponenty sú miešané podľa hmotnosti na základe nastavenia na hlavnom ovládači. Každý komponent je dávko-

vaný postupne na váhy až po dosiahnutie zloženia finálnej zmesi. Následne je zmes vysypaná do zmiešavacej 

komory. Maguire zmiešavacia jednotka dokáže odfiltrovať vibrácie alebo otrasy spôsobené extrúderom alebo vstrekolisom.  



Autorizovaný predaj a servis 
                      pre SR a ČR:

MAGUIRE
the perfect blend of simlicity and control

WSB - 900 Series

Meraná hmotnosť všetkých materiálov

 presnosť je neustále monitorovaná

 automatická kompenzácia

Extrémna presnosť 

 presnosť  farieb a prísad sa udržiava v tolerancii ± 0,1% z nastaveného zmiešavacieho pomeru

Automatická rekalibrácia

 pri každom navážení dávky si zmiešavač upravuje svoju presnosť

Veľmi jednoduché ovládanie 

 Stačí naplniť zásobník materiálom, nastaviť požadované percentá a prístroj pracuje automaticky. V  

 vyčerpania materiálu zmiešavač zapne alarm. 

Model Veľkosť        
dávky Komponenty Dvierka Vertikálne 

ventily Kapacita Celkové rozmery Celková 
váha 

WSB–900 9 kg       
WSB-940  5 4 0   191 kg 
WSB-941  5 4 1  1181x724x1524 mm 209 kg 
WSB-942  6 4 2   227 kg 
WSB-944  8 4 4 1800 kg/h   264 kg 
WSB-960  6 6 0   195 kg 

 

www.amsk.sk

prípade

Maximálny
    výkon



Autorizovaný predaj a servis 
                      pre SR a ČR:

MAGUIRE
the perfect blend of simlicity and control

WSB - 1800 Series

Gravimetrický zmiešavač 

Zmiešavače WSB-1800 Series sú navrhnuté pre požiadavky 

spoločností s veľkými centrálnymi systémami na miešanie a 

recykláciu plastov. Tento zmiešavač zvláda až 12 komponen-

tov s maximálnym výkonom 2270 kg/hod.  WSB 1800 Series 

má dvojitú zmiešavaciu komoru na zabezpečenie homogén-

nej zmesi pri vyššom masovom používaní. 

Funkcie

Špecifikácia

21 dostupných modulov

2270 kg / hod

dávka 18 kg

až 12 komponentov

centrálne prelínanie a systémy pre recykláciu

Funkčný princíp

www.amsk.sk

Všetky komponenty sú miešané podľa hmotnosti na základe nastavenia na hlavnom ovládači. Každý komponent je 

dávkovaný postupne na váhy až po dosiahnutie zloženia finálnej zmesi. Následne je zmes vysypaná do zmie-

šavacej komory. 

Celá jednotka môže byť umiestnená priamo na hrdle extrúdera alebo vstrekolisu. Maguire zmiešavacia jednotka 

dokáže odfiltrovať vibrácie alebo otrasy spôsobené extrúderom alebo vstrekolisom. 



Autorizovaný predaj a servis 
                      pre SR a ČR:

MAGUIRE
the perfect blend of simlicity and control

WSB - 1800 Series

Meraná hmotnosť všetkých materiálov

 presnosť je neustále monitorovaná

 automatická kompenzácia

Extrémna presnosť 

 presnosť  farieb a prísad sa udržiava v tolerancii ± 0,1% z nastaveného zmiešavacieho pomeru

Automatická rekalibrácia

 pri každom navážení dávky si zmiešavač upravuje svoju presnosť

Veľmi jednoduché ovládanie 

 stačí naplniť zásobník materiálom, nastaviť požadované percentá a prístroj pracuje automaticky. 

 V prípade vyčerpania materiálu zmiešavač zapne alarm. 

Model Veľkosť        
dávky Komponenty Dvierka Podávače Kapacita Celkové rozmery Celková 

váha 
WSB–1800 18 kg       
WSB-1840  4 4 0   280 kg 
WSB-1841  5 4 1 2270 kg/hod 1181x1029x2210 mm 298 kg 
WSB-1842  6 4 2   316 kg 
WSB-1860  6 6 0     284 kg 
WSB-1866  12 6 6   393 kg 
 

www.amsk.sk

Maximálny
    výkon



Autorizovaný predaj a servis 
                      pre SR a ČR:

MAGUIRE
the perfect blend of simlicity and controlWSB -  MicroBlender

Mikro gravimetrický zmiešavač

WSB -  MicroBlender je najmenší zmiešavač vo svojom rade. 

Predstavuje najnovšiu technológiu v gravimetrickom miešaní.  

Umožňuje výhodné a cenovo dostupné zmiešavanie pre 

spracovateľov plastov, ktorí pracujú s malými strojmi. 

Microblender je schopný miešať až 4 komponenty s maximál-

nom výkonom 140 lb / h (63 kg/h). Všetky súčasti násypky sú 

odnímateľné, pre rýchlu  a pohodlnú zmenu materiálu. 

Technické údaje

Funkcie

www.amsk.sk

Presný dávkovací systém
Pneumatické ventily pracujú v spojení s vyspelým softvérom, čím sa dodržuje dávkovacia presnosť ± 0,1%. 
Maguire MicroBlender obsahuje unikátnu technológiu Micro-Pulse, ktorá eliminuje potrebu šnekov. Micro-Pulse 
Vám dáva možnosť výdaja 2 až 3 peliet za cyklus. 

Znížená hmotnosť a veľkosť
Úplne pneumatický systém eliminuje váhu zmiešavača na 50 libier (22,7 kg). Zmiešavač je tesne pod 2 metre 
vysoký.

Odnímateľné násypky s dodávkou materiálu
Každý z vymeniteľných zásobníkov obsahuje pneumatické klapky pre rýchle odpojenie, čistenie alebo 
výmenu materiálu. 

Vibračné riadenie
Patentovaná technológia eliminuje nežiaduce hodnoty snímača spôsobené nárazom stroju alebo vibráciami. 
Väčšia presnosť je dôležitá najmä vtedy, keď je zmiešavač nainštalovaný na stroj.

Väčšia dokumentačná schopnosť
MicroBlender môže byť prepojený s riadiacim softvérom pre rozšírené ovládanie a vytváranie správ. Tým
plní podmienky pre postup overovania a dokumentácie pre iniciatívy ISO 9000.
 



Autorizovaný predaj a servis 
                      pre SR a ČR:

MAGUIRE
the perfect blend of simlicity and control

WSB -  MicroBlender

Funkčný princíp

Meraná hmotnosť všetkých materiálov 

 presnosť je neustále monitorovaná

 automatická kompenzácia v prípade rozdielnej hustoty

Extrémna presnosť

 presnosť farieb a prísad sa udržiava v tolerancii ± 0,1% z nastaveného zmiešavacieho pomeru

Automatická rekalibrácia

 pri každom navážení dávky si zmiešavač upravuje svoju presnosť

Veľmi jednoduché ovládanie

 stačí vložiť zásobník s materiálom, nastaviť koliesko prepínača na požadované percento a zapnúť hlavný 

 vypínač. Prístroj si automaticky pridá komponenty v správnych percentách. Ak sa materiál

  v zmiešavači vyčerpá, zapne sa alarm.  

 

Model Veľkosť
dávky

Komponenty Ventily
Maximálny
    výkon

Celkové
rozmery

Celková
  váha

WSB-MB 0,4 kg 4 4 64 kg/hod 410x410x600 
        mm 32 kg

www.amsk.sk

Všetky komponenty sú miešané podľa hmotnosti na základe nastavenia na hlavnom ovládači. Každý komponent je 

dávkovaný postupne na váhy až po dosiahnutie zloženia finálnej zmesi. Následne je zmes vysypaná do zmie-

šavacej komory. 

Celá jednotka môže byť umiestnená priamo na hrdle extrúdera alebo vstrekolisu. Maguire zmiešavacia jednotka 

dokáže odfiltrovať vibrácie alebo otrasy spôsobené extrúderom alebo vstrekolisom. 



Autorizovaný predaj a servis 
                      pre SR a ČR:

MAGUIRE
the perfect blend of simlicity and control

WSB - MicroPlus

Gravimetrický zmiešavač s pneumatickým výťahom 

Funkcie

ideálny pre malé spracovateľské stroje

znížená hmotnosť a rozmery

celková presnosť ± 0,1% z uvedenej zmesi

zmiešavacia komora umožňuje rýchlu zmenu farby

doplnkové záložné zásobníky 

znižovanie vibrácií

vylepšené možnosti dokumentácie 

patentované 12-12 mikroprocesorové ovládanie 

monitoruje technológie a potvrdzuje hmotnosť každej zložky 

( dotykový displej ) 

www.amsk.sk



Autorizovaný predaj a servis 
                      pre SR a ČR:

MAGUIRE
the perfect blend of simlicity and controlWSB - MicroPlus

Funkčný princíp

Meraná hmotnosť všetkých materiálov

 presnosť je neustále monitorovaná 

 automatická kompenzácia materiálových variantov

Extrémna presnosť

 presnosť  farieb a prísad sa udržiava v tolerancii ± 0,1% z nastaveného zmiešavacieho pomeru

Automatická rekalibrácia

 pri každom navážení dávky si zmiešavač upravuje svoju presnosť

Veľmi jednoduché ovládanie

 stačí vložiť zásobník s materiálom, nastaviť koliesko prepínača na požadované  percento a zapnúť  

 hlavný vypínač.  Prístroj tak bude fungovať automaticky - pridávať komponenty v správnych percentách.  

 Ak sa materiál vyčerpá, zapne sa alarm.  

Model
Veľkosť
dávky

Celková
  váha

WSB-140MP 1000 g 160 kg/h 75 kg

Maximálny
      výkon

Počet
vypúšťacích ventilov

4

www.amsk.sk

Všetky komponenty sú miešané podľa hmotnosti na základe nastavenia na hlavnom ovládači. Každý komponent je 

dávkovaný postupne na váhy až po dosiahnutie zloženia finálnej zmesi. Následne je zmes vysypaná do zmie-

šavacej komory. 

Celá jednotka môže byť umiestnená priamo na hrdle extrúdera alebo vstrekolisu. Maguire zmiešavacia jednotka 

dokáže odfiltrovať vibrácie alebo otrasy spôsobené extrúderom alebo vstrekolisom. 



TECHNICKÉ ÚDAJE 

MGF
Gravimetrické
farbiace jednotky

Výkon pre
vstrekovacie stroje
do 6 kg/hod

extrúdery
do 18 kg/hod

Rozmery pripojovacej príruby

Sacia jednotka Venturi
exkluzívne, cenovo efektívne riešenie,
zaisťuje presnosť 0,1% od nastavenia.
Jednotka je automaticky aktivovaná.

MGF-4-26 MGF-8-26

Priemer šneku 12,7 mm 25,4 mm

Vytlačovanie kg/hod *

Vstrekovanie   kg/hod *

Maximálny výkon

Maximálny výkon

Minimálny výkon

Minimálny výkon

4 18

0,08 0,3

1,4 6

0,005 0,02

* Objemová hmotnosť 0,9 kg/dm3

Model#: MGF-4-26 / MGF-8-26
Hmotnosť: 20 kg

Maguire Europe
Tame Park, Tamworth
Stafordshire
B775DY UK
Tel: +44 1827 265 850
Fax: +44 1827 265 855

www.maguire.com
E-mail: info@maguire-europe.com

A.M. spol. s r.o.
Sladovnická 167
CZ-463 11 Liberec
Tel: +420 482 750 037
Fax: +420 485 163 999

www.amcz.cz
E-mail: info@amcz.cz

Distributor-CZ:Products Inc.

Úplná funkcia 
dávkovania gravimetrického
pri cene volumetrického

Eliminácia nepodarkov vplyvom farieb a aditív

Charakteristika:
Pre vstrekovanie a vytlačovanie

Redukcia vstupných chýb

Automatická rekalibrácia=trvalá presnosť

Zdvojené tenzometrické snímače

Momentová spojka
Chráni motor pred preťažením.

Jednoduché ovládanie=úspora 

Podrobné informácie o spotrebe farby

Eliminácia prestojov pri zmene farby

Automatická doprava materiálu Venturi

330

89

314

262

472
178

8,4

A.M.SK, spol. s r.o.
Pri Dynamitke 7
SK-831 03 Bratislava
Tel: +421 948 349 777
Fax: +421 2 4463 88 27

www.amsk.sk
E-mail: info@amsk.sk

Distributor-SK:

Táto kompaktná jednotka s odvažovaním úbytku materiálu v 
násypke predcízne meria množstvo dávkovaného aditíva  
priamo do pretekajúceho prírodného materiálu a výrazne 
znižuje nepodarkovosť. 

Rýchla voľba medzi režimom vstrekovania a 
vytlačovania.

Najjednoduchšie možné nastavovanie: Zadanie 
hodnoty podielu aditíva a hodnoty vstrekovacej 
dávky (g) alebo výkonu extrúderu (kg/hod)

Automatická úprava zaručuje, že dodávané 
množstvo je udržované na ± 0,2% požadovanej 
hodnoty.

Vyvážené snímače pracujú s vyššou presnosťou.

Užívateľsky príjemné ovládanie umožňuje 
pracovať intuitívne.

Mikroprocesorová riadiaca jednotka poskytuje 
detailný záznam celého pracovného chodu 
vrátane výpočtu spotreby aditíva.

Dávkovacia jednotka sa automaticky rekalibruje 
pri zmene farby s inou objemovou hmotnosťou, 
nie je potreba prenastavenia. Záložná násypka 
umožòuje rýchlu zmenu výroby.

Rýchle doplnenie materiálu v okamihu, keď 
hladina materiálu poklesne na 10% objemu 
násypky.



Jednoduché nastavenie

AKO  TO     PRACUJE

Gravimetrická farbiaca jednotka MGF
jednoduchá, presná, cenovo prístupná

Umiestnenie ovládačov
ON/OFF a RUN/STOP

Alarm indikuje nízku
hladinu materiálu v násypke

�

�

�

�

Jednoducho ovládateľná mikroprocesorová riadiaca jednotka

Sklenený stavoznak

Sklopné veko
pre rýchle naplnenie

Rychlé vyčistenie a
premiestnenie

.

�

�

Zdvojené snímače Servis bez náradia

Zabezpečenie heslom Východisková kalibrácia Nastavenie alarmu Nastavenie nasávača

MGF je osvedčená technológia 
úbytku na váhe prevádza 
automaticky kalibráciu, úplne 
eliminuje ručnú problematickú 
kalibračnú procedúru a dokonca 
často i mylné predstavy o správnom 
a presnom nastavení.

Nie je potreba žiadneho náradia na montáž alebo 
výmenu snímačov, násypky a dávkovača
Hrdlo farbiacej jednotky je možné montovať na mnoho typov 
strojov a je jednoducho prispôsobiteľné na ľubovoľnú násypku 
stroja.

Násypka je namontovaná na dvoch 
snímačoch váhy pre prevenciu defor-
mácie snímania pri nerovnomernom 
rozložení materiálu v násypke.

Zostava snímačov sa jednoducho nasúva do 
rámu. Meriace zar iadenie je upevnené 
pomocou dvoch pántov a môže byť rýchlo 
vybraté.

Hliníková násypka s kartáčovaným 
povrchom má veľkosť 11 kg 
koncentrátu. Jednoduchá výmena 
záložnej násypky umožňuje rýchlu 
zmenu výroby.

Veľká užívateľsky príjemná 
klávesnica, jednoduchý vstup
Podsvietený LCD displej
Riadiaca jednotka môže byť•• 
montovaná oddelene s predlžovacím 
káblom
Prístupové oprávnenie s heslom

Zvoľte režim prevádzky:
PRERUŠOVANÝ na vstrekovanie 

TRVALÝ na vytláčanie

Zadáte požadovanú hodnotu v % a 
veľkosť dávky (vstrekovania) alebo 

výkon extrúderu (vytlačovanie)

Materiál vstupujúci do zmiešavacieho 
hrdla je meraný ako úbytok váhy v 
násypke. Dáta o úbytku na váhe sú 

ukladané do riadiacej jednotky.
Dávkovanie prebieha s presnosťou ± 

0,2% 


