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SÄÄSTÄÄ AIKAA JA KUSTANNUKSIA 
Monet käyttäjät ovat raportoineet fyysisen rasituksen vähentymisestä sekä työaikasäästöistä Portamix 

Hippon käyttöönoton jälkeen. Projektit jotka aiemmin ovat vaatineet kolmen työmiehen työpanoksen, 

onnistuvat Portamix Hippon ansiosta ainoastaan kahdella työmiehellä. Usein monivaiheiset sekoittamis- ja 

kaatamistyöt eivät enää ole tarpeellisia. Erikoismuotoillun sekoitusastian ansiosta paakkuja ei synny.  

Kätevä kuljetusalusta mahdollistaa sekoitetun massan kuljettamisen nopeasti ja hallitusti tarvittavaan 

paikkaan. Ihanteellinen sekoitettaessa irtotavarana toimitettavia tuotteita, joita sitten annostellaan 

pienempiin kanistereihin tai astioihin. Esisävytetty materiaali on helposti sekoitettavissa tasaiseksi.  

 

TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET 

Käytännöllinen design – yksi henkilö voi tehdä 

kaiken;  sekoittaa, kuljettaa ja kaataa helposti ja 

tarkasti – vähentäen työhön käytettävää aikaa ja 

materiaalihukkaa. 

 Sekoittaa, kuljettaa ja kaataa materiaalin 

nopeasti ja hallitusti 

 Käsittelee laajan valikoiman 

rakennusalalla käytettäviä materiaaleja 

 Yhden henkilön helppo käyttää 

 Vähentää työhön kuluvaa aikaa, 

työvoimaa sekä työvoimakustannuksia 

 Koko prosessi ilman sotkua: sekoitus, 

kuljetus ja kaataminen 

 Pölynpoistoaukko pölynhallintaan 

 Helppo puhdistaa käytön jälkeen 

Nämä koneet ovat käytössä osoittautuneet hyvin 

suorituskykyisiksi lisäten yritysten tuottavuutta ja 

kannattavuutta! 

KONEEN TIEDOT 

Säiliön tilavuus: 6x20kg kuiva-aine + vesi 

(85l/160kg) 

Sekoitusvispilä: TW225D pitkä vispilä 

Moottori: 1800W 2-vaihteinen, 

vikavirtakytkimellä 

Astian kippi: Tasapainotettu helppokäyttöiseksi 

Paino: 49kg 

Design: NZ Patent No. 512632,  

kaikki oikeudet pidätetään 
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PMH80 MEGA HIPPO 
Normaali säiliö kipillä 

 Erikoissuunnitellut pölykapselit pitävät pyörät 

puhtaina roiskeilta ja lialta 

 Tasapainotettu, helppokäyttöinen kippi 

mahdollistaa materiaalin kaatamisen juuri 

oikeaan paikkaan 

 Helposti rullaava alusta mahdollistaa 

materiaalin kaatamisen ja levittämisen 

samaan aikaan 

 Pölynpoistoportti mahdollistaa pölynimurin 

käyttämisen ja vähentää pölyhaitan 

syntymistä sekoittamisen yhteydessä 

 Kaatonokan ansiosta voit kaataa materiaalia 

sankoihin ilman sotkua tai materiaalihukkaa 

 

 

PMH80/RL MEGA HIPPO 
Säiliö irrotettavalla sisäosalla 

Useampien erien sekoittaminen on nopeampaa ja 

helpompaa uuden irrotettavan sisäosan ja 

reunattoman säiliön ansiosta. 

 Sekoita peräkkäisiä eriä ilman seisokkiaikoja 

 Kimmoisa ja taipuisa sisäosa on helppo 

puhdistaa 

 Vaihdettava sisäosa estää aineiden 

ristikontaminaation 

 Pidentää säiliön kestävyyttä 

 Taipuisa – kovettunut ja kertynyt materiaali 

on helppo poistaa 

 Ideaalinen hartseille, epokseille ja muille 

vaikeasti puhdistettaville aineille 

 Pölynpoistoportti mahdollistaa pölynimurin 

käyttämisen ja vähentää pölyhaitan 

syntymistä sekoittamisen yhteydessä 
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Portamix Hippo soveltuu: 

 

 Lattianpäällystäminen   

 Rappaus 

 Pinnoitus 

 Sekoittaminen 

 Erien sekoittaminen 

 Massapinnoitteet 

 Laastin sekoittaminen 

 Sementin 

sekoittaminen 

 Sävytettyjen aineiden 

sekoittaminen 

 Eri rakenteisten 

aineiden 

sekoittaminen 

 Tiivisteaineiden 

sekoittaminen 

 Tartunta-aineiden 

sekoittaminen 

 Sementtipohjaisten 

aineiden 

sekoittaminen 

 Akryylipohjaisten 

aineiden 

sekoittaminen 

 Hartsipohjaisten 

aineiden 

sekoittaminen 

 ja niin edelleen… 

 

LISÄVARUSTEET: 

TW225 vispilä 
½ erien sekoittamiseen 

sekoittaa 2-3x20kg kuiva-ainetta 

TW225D vispilä 

Täysien erien sekoittamiseen 

sekoittaa 5-6x20kg kuiva-ainetta 

Vispilät on suunniteltu erityisestä spiraalikumista joissa on sivutuet. Ne nostavat ja sekoittavat materiaalit 

tehokkaasti ja nopeasti. Isompi 225mm tuottaa lisääntyneen kehänopeuden joka estää materiaalin 

kiinnittymisen vispilään. 

F-sarjan alusta pyörillä: 

 

Helposti rullaavat pyörät, 

ideaalinen tasaiselle alustalle. 

Mahdollistaa materiaalin 

kaatamisen ja levittämisen 

samaan aikaan.  

 

 

X-sarjan alusta pyörillä: 

 

Ideaalinen maastoon ja 

epätasaiselle alustalle. 

Korkeampi kaatokorkeus, 

kaada suoraan ämpäriin tai 

kanisteriin. 

 

 

Pölynpoistoportti: 

 

Valinnainen 5m x 50mm letku, 

sopii standardi säiliöön ja 

säiliön sisäosaan. 

 

 


