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wysoka wydajność i wysoka jakość, niskie koszty
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O Nas 
Biuro Inżynierii Przemysłowej BIP-PROJEKT Sp. z.o.o. jest przedsiębiorstwem technologicznie 
innowacyjnym w zakresie budowy maszyn i kompletnych instalacji dla producentów materiałów i 
elementów prefabrykowanych dla budownictwa. Stawiamy na profesjonalizm i znajdujemy się w 
czołówce przedsiębiorstw oferujących szeroką paletę maszyn i oprzyrządowania dla wytwórni do 
mieszania betonów, kruszywa, zapraw suchych, szkła, granulatów i innych. 
W swoich rozwiązaniach opieramy się na zaawansowanych technologiach europejskich. 
Przykładamy duże znaczenie do badania i rozwoju oferowanych urządzeń. 
Zaopatrujemy odbiorców w kraju i za granicą w produkty charakteryzujące się wysoką jakością.

Nasze główne zalety :

   Najszerszy w Polsce zakres oferowanych modeli mieszarek
    Profesjonalna produkcja maszyn i instalacji 
    Rozwiązania techniczne przyjazne dla środowiska i o niskim śladzie węglowym
    Projekty i rozwiązania niestandardowe
    Największy asortyment oferowanych mieszarek dwuwałowych w Polsce
    Stosowanie części maszyn najbardziej znanych producentów międzynarodowych dla zapewnienia 
    jakości produktów.

 concrete mixing dreams



Charakterystyka Produktu 

Mieszalnik dwuwałowy został zaprojektowany w oparciu o właściwości mechanicznej płynności materiału, 
może zapewnić, że mieszanina osiągnie optymalną jednorodność i stabilną jakość w najkrótszym czasie 
przy bardzo niskim ścieraniu.  

BIP
PROJEKT

concrete mixing dreams

  Napęd
        Zaprojektowany dla właściwej transmisji przełożenia przekładni. Przekładnia pracuje w 
        sposób niezawodny i charakteryzuje się niskimi kosztami utrzymania.

  Narzędzia Mieszające
        Wygodne do czyszczenia i konserwacji, łatwe w wymianie i regulacji nastawienia.



Narzędzia mieszające    Dzięki temu, że ramiona mieszające mają 
      opływowy kształt zarówno pod względem 
      osiowym jak i promieniowym, mieszanina 
      w bębnie mieszarki jest zarówno cięta 
      promieniowo a także jest popychana osiowo, 
      dzięki czemu jest mieszana intensywniej i 
      osiąga jednorodność w krótkim czasie. 
      Unikalna konstrukcja systemu mieszania pozwala 
      na oszczędność cementu.

  Miejsce Poboru Próbek
        Zainstalowanie urządzenia do poboru próbek zarobu w trakcie procesu mieszania sprawia , że 
        jest to proste i zmniejsza zanieczyszczenie do minimum 

  Wirniki
        Szybkie wirniki montowane są po obu stronach mieszalnika, wraz z głównymi łopatkami 
        mieszającymi, skutecznie rozbijają skupiska materiału i blokujący się materiał oraz zapewniają 
        jednorodność mieszanki w krótkim czasie.
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DANE TECHNICZNE

Typ Mieszarki BMDW1200 BMDW2000 BMDW2000 BMDW3000 BMDW4000 BMDW6000 BMDW8000 BMDW10000

Pojemność zasypowa (Ltr.) 1200 2000 2000 3000 4000 6000 8000 10000

Zarób ( m3 ) 0,48-0,84 0,8-1,4 0,8-1,4 1,2-2,1 1,6-2,8 2,4-4,2 3,2-5,6 4,0-7,0

Ilość wałów mieszających 1 1 2 2 2 2 2 2

Moc napędowa (KW) 30 37 18.5X2 22X2 30X2 45X2 37X4 45X4

Ilość ramion mieszających powrotnych 4/2 6/2 12/4 12/4 12/4 12/4 16/4 22/4

Mieszadło 2 2 4 4 6 6 6 8

Moc pojedynczego mieszadła ( kW) 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5

Prędkość obrotu mieszadła (Obr/Min) 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440

Ciężar (Kg) 2000 3000 4000 5000 7000 10000 15000 17000

2660 1740 3959 2630 3600 3800 4740 6325

1860 1600 1800 2110 2060 2490 2790 3000

1600 2100 1632 1617 2100 2200 2200 2300

Wymiary ( LxWxH )



 

Organizacja i sprawdzenie bez zbędnej zwłoki

Serwis 24 h

Jeden rok gwarancji na problemy związane z jakością

Bezpłatne szkolenie z obsługi i konserwacji

Ciągła dostępność części zamiennych 

Obecność serwisu na miejscu w przeciągu 48 h

Obsługa Serwisowa

Serwis 

Porady dla klientów
Pomoc przy wyborze właściwego modelu
Informacja o produktach według wymagań klienta
Szkolenie z obsługi
Konsultacja technologiczna dla specjalnego materiału mieszanego
Przedkładanie odpowiednich propozycji technicznych 

Obsługa Klienta

Obsługa przed sprzedażą Przekazywanie informacji istotnych z punku widzenia przyszłej
obsługi serwisowej w trakcie użytkowania maszyny

Obsługa po zakupie

Schematy i projekty potrzebne do realizacji
Montaż i pierwszy rozruch maszyny
Wyjaśnianie niejasności
Wsparcie techniczne

Procedury własne jako następstwo sprzedaży 
Sprawdzenia prawidłowości pracy maszyny  
Okresowe standardowe prace konserwacyjne 

Wartość dodana 
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Projekty

BIP
PROJEKT

concrete mixing dreams



BIURO INŻYNIERII PRZEMYSŁOWEJ BIP-PROJEKT Sp. z o.o.

01-494 Warszawa, ul. Obrońców Tobruku 23A/11

NIP : 5272653078 

Tel : +48 502 272 284 
Tel : +48 661 568 755
Tel : +48 604 461 804

E-Mail : biuro@bipp-projekt.pl 

http : www.bipp-projekt.pl 

BMQ
   

Wraz z rozwojem technologii maszyna może ulec modyfikacji

MIESZARKA INTENSYWNA
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