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Motorgyár- tartály Gyógyszergyár- szennyvízkezelés Mosószergyár szennyvízkezelés- keverô

VRH sorozat
Lapátátmérô
• 600-2350 mm
Névleges teljesítmény
• 0,18-3kW
Fordulatszám
• 16-76L/perc

VRP sorozat
Lapátátmérô
• 200-500 mm
Névleges teljesítmény
• 0,18-0,37kW
Fordulatszám
• 100-280L/perc

VDA sorozat
Lapátátmérô
• 80-100 mm
Névleges teljesítmény
• 0,25-1,5kW
Fordulatszám
• 1500L/perc

• kisebb beépített teljesítmény (...80%)
 az optimalizálásnak és 
 a lapátválasztásnak köszönhetôen
• IE3 motor 0,75kW-tól

• kisebb méretû hajtómû (...20%)
• számos modellnél 2-3 évig nincs 
 karbantartási igény normál üzemi  
 körülmények esetén

• megbízható tengely tervezés, 
 50%-kal kevesebb hegesztés

• HXP szabadalmaztatott hidrofoil  
 propeller, kiemelkedô hidraulikus  
 teljesítmény, 40%-kal jobb, mint 
 a PET lapátok
• biztonságosabb és megbízhatóbb  
 rögzítési mód (nem csúszhat el 
 a tengelyen)
• gyors és biztonságos felszerelés,  
 kevesebb költséggel

FRH sorozat
Lapátátmérô
• 400-3600 mm
Névleges teljesítmény
• 0,12-1,1kW
Fordulatszám
• 7,5-68L/perc

FÜGGÔLEGES TENGELYÛ KEVERÔK 
HELISEM® standard sorozat

Főbb jellemzők
Standard sorozat:
•  1 vagy 2 lapátsor
•  50 és 60Hz frekvenciára tervezett
• ATEX Zóna 1 és 2
•  316L rozsdamentes acél 
 a nedvesített rész
•  szállítási határidô 5 naptól

Opciók*:
•  alkalmas nedves és trópusi környezetre
•  változtatható sebesség
•  alaplemez
•  bevonat korrozív környezet esetén

Főbb előnyök
•  energia megtakarítás akár 70%
•  könnyebb, biztonságosabb és 
 kisebb költségû a beépítése
• a piac legversenyképesebb keverôi

Alkalmazható
•  tartálytérfogat 50L-400 m3

•  gyenge, közepes és erôs keverés
• viszkozitás 1000 cP-ig
•  sûrûség 1,3-ig
•  minden oldási és homogenizálási   
 feladatra

*bármilyen igény esetén, mely kívül     
  van a megadott határokon forduljon 
  a forgalmazóhoz

• kisebb beépített teljesítmény (...80%)
 az optimalizálásnak és 
 a lapátválasztásnak köszönhetôen
• IE3 motor 0,75kW-tól

• kisebb méretû hajtómû (...20%)
• számos modellnél 2-3 évig nincs 
 karbantartási igény normál üzemi  
 körülmények esetén

• megbízható tengely tervezés, 
 50%-kal kevesebb hegesztés

• HXP szabadalmaztatott hidrofoil  
 propeller, kiemelkedô hidraulikus  
 teljesítmény, 40%-kal jobb, mint 
 a PET lapátok
• biztonságosabb és megbízhatóbb  
 rögzítési mód (nem csúszhat el 
 a tengelyen)
• gyors és biztonságos felszerelés,  
 kevesebb költséggel

EGYEDI KEVERÔK 


