
Pentru malaxarea continuă 
ale materilor prime cu lichide

Malaxor continuu KAHL

Malaxoarele nostre circulare

orizontale sunt malaxoare rapide cu

palete amestecătoare, în care sunt

introduse substanţe făinoase, granu -

late, fibroase sau fulgi, împreună 

cu lichide şi amestecate conform

principiului rotirii fără a se forma

cocoloşi.

Pot fi adăugate în acelaşi timp mai

multe materiale vărsate, lichide cât 

şi aburi. 

Prin reglarea paletelor amestecă -

toare se influenţează perioada de

circulare şi felul formării rotirii. 

Prin aceasta, în limite mari, randa -

mentul de amestecare se adaptează

produsului. 

Construcţia

Carcasa este compusă dintr-o con -

strucţie sudată, bine dimensionată 

şi este prevăzută cu un capac mare

de inspecţie şi montaj. Pentru pre -

venirea depunerilor se va căptuşi

compartimentul de amestec după

nevoie cu plastic sau oţel inox. 

Învelişul interior se poate schimba

prin capacul de montaj.

Adăugarea de lichid se face prin

dispozitive de pulverizare, ale căror

executare se va efectua conform

felului lichidului. 

Un ax puternic susţine instrumentele

de malaxare din oţel rezistent, ele

sunt reglabile şi uşor de schimbat.

Axul se roteşte în lagăre de rosto -

golire, care sunt dispuse în afara

compartimentelor de malaxare.

Axul malaxorului este echilibrat

dinamic cu palete în compartimente

separat dispuse. Din aceasta rezultă

o silenţiozitate neobişnuită.

Compartimentarea anterioară este

posibilă oricând la faţa locului. Între

compartimentele de amestecare şi

cele de echilibrare ondulaţia este

prevăzută cu garnitură specială.

Utilizare

■ Pentru amestecarea continuă 

de furaje cu lichide şi aburi

■ Pentru melasarea de bucăţi 

usacte–dacă este cazul cu 

căptuşire din material sintetic

■ ÎÎn tehnologia generală de

productie, pentru umezirea

substanţelor granulate/sub 

formă de pulber

■ În general: pentru toate sarcinile 

de malaxare, la care trebuie 

introduse lichide în substanţele 

solide



Malaxor continuu KAHL

Mărime malaxor I II III V 

Putere motor kW* 7,5 - 15 15 - 30 30 - 45 55 - 110

Lungime totală A mm 2212 2563 2964 3502

Lăţime C mm 415 500 590 790

Înălţime totală B mm 650 740 840 1050

Distanţă D mm 275 275 300 325 

Distanţă intrare/ieşire E mm 1250 1600 1950 2400

Deschidere intrare/ieşire
H mm [ (H2) = H x H ] 2502 2502 3002 3502

Greutate kg 425 640 780 1360 

* Puterea motorului depinde de materealul utilizat si de vascozitatea lichidelor
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