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BMQ
MIESZARKA INTENSYWNA
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.
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Charakterystyka Produktu
Mieszalnik intensywnego mieszania BMQ umożliwia mieszanie wysokiej jakości mieszanek w bardzo
szerokim zakresie. Charakteryzuje się on dużą prędkością obrotu zarówno rotatora mieszającego jak bębna
mieszarki. Mieszadło zapewnia intensywne przemieszanie się masy a obracający się bęben mieszarki
wypycha materiał do góry. Ta metoda mieszania „góra-dół” znacznie poprawia mieszanie.
Mieszanie przeciwbieżne pozwala uzyskać jednorodną mieszaninę w bardzo krótkim czasie.

Gwarancja Jakości
Mieszalnik intensywny umożliwia wytwarzanie suchej zaprawy o wysokiej i stabilnej jakości.
Bęben mieszarki obraca się.
Mieszarka posiada umieszczony mimośrodowo rotor i narzędzie wielofunkcyjne.
Narządzie przesuwa i przepycha materiał do rotora mieszającego.
Rotor powoduje, że mieszanie materiału jest jednorodne.

Wysoka Wydajność
Mieszarka intensywna została zaprojektowana w oparciu o zasadę ruchu przeciwbieżnego
Najlepszą cechą mieszarki jest to, że materiał uzyskuje optymalne wymieszanie w bardzo krótkim
czasie.

Niski Pobór Mocy
W porównaniu z tradycyjnym mieszalnikiem poziomym charakteryzują się dużym zużyciem mocy.

Niewielkie Zużycie
Dno i ściana boczna mieszarki wyłożone są wykładzinami wykonanymi ze stopu.
Łopatki mieszające i łopatka zbieraka pokryte są powłoką galwaniczną.
Żywotność jest 10 razy większa niż w przypadku tradycyjnej mieszarki typu poziomego.

Wygoda Pracy
Na bocznej ścianie mieszarki znajduje się wziernik. Obserwowanie procesu mieszania jest bardzo
wygodne. Z boku mieszarki znajdują się drzwiczki konserwacyjne. Łatwa konserwacja i wymiana
części zamiennych.

Dobra i Szybka Obsługa Posprzedażna
W naszym centrum obsługi posprzedażnej pracują inżynierowie z wieloletnim doświadczeniem .
Możemy przeszkolić personel obsługowy oraz pomóc we wszystkich zagadnieniach
dotyczących konserwacji.
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Układ Napędowy
Dobór według różnego zapotrzebowania mocy, obrotów, kierunku obrotów i trybu przenoszenia
energii, w zależności od zadania. Tarcza cierna przekładni napędza bezpośrednio bęben mieszarki.
Silnik napędza przekładnię za pomocą pasa klinowego.
Następnie przekładnia napędza narzędzia mieszające.

Narzędzia Mieszające
Podczas obracania się materiału wraz z bębnem mieszającym, generowana jest siła pomiędzy
bębnem mieszarki a narzędziem mieszającym, który obraca się w tym samym kierunku.
Wykładzina z węglika wolframu zapewnia trwałą jakość i łatwość konserwacji.
Kształt i jakość łopatek wirnika mieszającego zależy od mieszanego materiału.
Łopatki są łatwe do wymiany.
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Spust
Spust wyposażono w specjalne uszczelnienie, zapobiegające wyciekowi betonu.

Centralne smarowanie
Z dystrybutora smaru pompy rozprowadzają smar do wszystkich punktów.
Wysokie ciśnienie smaru, większa lepkość i mniejsze zużycie smaru mogą zmniejszyć
przedostawanie się smaru na betonu.

Agregat Hydrauliczny
Agregat hydrauliczny przystosowany do zasuw spustowych.o różnej konstrukcji.
W sytuacji awaryjnej zasuwa spustu otwierana jest ręcznie.
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Klapa Serwisowa i Okno Obserwacyjne
Biorąc pod uwagę bezpieczeństwo personelu i wymogi z tym związane, stosujemy niezawodne,
bardzo czułe wyłączniki bezpieczeństwa dla zabezpieczenia klap serwisowych.
Wziernik dla potrzeb obserwacji pracy mieszarki podczas jej pracy umieszczony został w jednej
z klap serwisowych. Otwarcie tej klapy z wbudowanym wziernikiem obserwacyjnym nie wymaga
odłączenia zasilania a tym samym przerwania pracy mieszarki.

Mycie Wysokociśnieniowe
Dzięki obrotowej dyszy wysokociśnieniowej automatyczny system mycia wysokociśnieniowego
może w ciągu kilku minut wyczyścić całą mieszarkę, zarówno bęben jak i jej pokrywę.
W przypadku wyboru takiej opcji usprawnia czyszczenie i oszczędza czas.
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Czujnik Temperatury i Wilgotności
Można precyzyjnie kontrolować wilgotność i temperaturę materiału.
Kontrola tych parametrów ma wpływ na jakość produktu końcowego.

System Sterowania
Stosujemy dwa systemy sterowania elektrycznego, każdy o szerokim zastosowaniu.
Pierwszy obejmuje komputer przemysłowy, wagi, szafę sterowniczą i szafę wysokiego napięcia.
Drugi system posiada dodatkowo sterownik programowalny i ekran dotykowy.
Oba systemy sterowania spełniają rolę interfejsu z maszyną, zarządzając poleceniami z menu,
i w pełni automatycznie kontrolując procesy dozowania materiałów zasypowych.
Multi-funkcyjny ekran wyświetla stan procesów, co ułatwia monitorowanie i zarządzanie produkcją.
Każdy sygnał odbierany jest przez niezależną jednostkę pomiarową i przesyłany jako komunikat
do komputera sterującego, który gromadzi wszystkie zewnętrzne sygnały cyfrowe i realizuje
automatycznie produkcję. Wszystkie komponenty elektryczne to produkty znanych zagranicznych
producentów, co zapewnia stabilność i niezawodność systemu. Wysoka precyzja działania i
odporność na zakłócenia zewnętrzne. Łatwa obsługa, nowoczesna stylistyka oraz intuicyjny panel
obsługowy. Możliwość rozszerzenia sterowania automatycznego o dodatkowe niestandardowe usługi.
Funkcje w skrócie
Komputer sterujący o szybkim działaniu.
Znaczna poprawa dokładności ważenia poprzez automatyczne uzupełnianie materiału i inteligentną
korektę dozowania. Gwarancja doskonałej jakości mieszania.
Oprogramowanie systemu sterowania zapewnia wyświetlanie całego procesu produkcyjnego,
realizując monitoring w czasie rzeczywistym.
Mikrofalowa sonda do pomiaru wilgotności dokonuje pomiaru wilgotności betonu w czasie
rzeczywistym i dokonuje samo-korekty.
System zintegrowany z funkcją blokady, funkcją alarmu błędu i wskazywania błędów, w celu
skorygowania i usuwania usterek na czas, aby zapewnić bezpieczeństwo i wznowić produkcję.
Łatwa kontrola wielkości zasypowych i wybór trybu pracy automatycznej.
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DANE TECHNICZNE
Typ Mieszarki

BMQ10

BMQ40

BMQ50

BMQ100

BMQ150

BMQ250

Pojemność zasypowa (Ltr.)

15

60

75

150

225

375

0,01

0,04

0,05

0,10

0,15

0,25

Pojemność zarobowa (Kg)

12

48

60

120

180

300

Ilość Wirników

1

1

1

1

1

1

Ilość Zbieraków

1

1

1

1

1

1

Typ Mieszarki

BMQ330

BMQ500

BMQ750

Pojemność zasypowa (Ltr.)

500

750

1125

1500

2250

Zarób (m3 )

0,33

0,50

0,75

1,00

1,50

Pojemność zarobowa (Kg)

400

600

900

1200

1800

Ilość Wirników

1

1

1

1

1

Ilość Zbieraków

1

1

1

1

1

Zarób (m3 )

Typ Mieszarki

BMQ1000 BMQ1500

BMQP1500 BMQP2000 BMQP3000 BMQP4000 BMQP5000

Pojemność zasypowa (Ltr.)

1800

2400

3600

4800

6000

Zarób (m3 )

1,50

2,00

3,00

4,00

5,00

Pojemność zarobowa (Kg)

1800

2400

3600

4800

6000

Ilość Wirników

2

2

2

2/3

2/3

Ilość Zbieraków

1

2

2

2

2
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Obsługa Serwisowa

Obsługa Klienta

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 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

Wartość dodana

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

Serwis

Serwis 24 h
Organizacja i sprawdzenie bez zbędnej zwłoki
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
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Zastosowania
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Projekty
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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

BMP
MIESZARKA PLANETARNA

Wraz z rozwojem technologii maszyna może ulec modyﬁkacji

