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Paikallinen jakelija

HUOMIOI KÄYTÖN AIKANA
Varmistathan, että sekoituksen aikana 
vispilän pää on kokonaan upotettuna 
massaan, jotta se sekoittuu tasaisesti.
Jos astiassa ei ole riittävän paljon massaa, 
niin vaarana on roiskuminen sekoittaessa ja 
epätasainen, sekä kokkareinen lopputulos.

Asiakkaiden Käyttökokemuksia
“Uusi PortaMix® voi nopeuttaa lattiatöitä jopa 40% ja mahdollistaa samanaikaisesti 33% 
säästöä työvoimakustannuksissa.”  
Erikoisurakoitsija

“Vaikka markkinoilla on useita erilaisia sekoituskoneita ja myllyjä, niin laskelmamme 
osoittavat, että PortaMix® tarjoaa parhaan hinta-laatusuhteen. PortaMix® säästää aikaa 
ja mikä tärkeintä, se auttaa urakoitsijaa säästämään  työvoimakustannuksissa.“  
Rakennusmateriaalien valmistaja

“Kolme työntekijää tarvitsevan K15 asennuksen voi nyt helposti tehdä tehokkaasti vain 
kahden miehen voimin.” “Työmies voi tehdä helposti pienen tasoitustyön yksin (yleensä 
vaatii kaksi tekijää) ja näin ollen TAPPIOISTA tuleekin TULOJA.” “Näiden laskelmien 
mukaan PortaMix® maksaa itsensä takaisin jo neljäntoista työpäivän jälkeen.” 
Lattiaurakoitsija

“Säästää selvästi aikaa ja toimii hyvin – Olen todella tytyväinen!” 
Rappausurakoitsija

...olemme todenneet tämän laitteen olevan näppärä lisä asennustiimiimme; olemme 
suositelleet ja tulemme suosittelemaan sitä myös muille hartsipinnoitteita asentaville 
rakennusurakoitsijoille.  
Degafloor UK

Yhdessä tekemistämme koeasennuksista oli samanaikaisessa käytössä kaksi PortaMix® 
Hippo® sekoituskonetta joiden avulla sekoitimme 6 satsin massan yhdellä kertaa 
ja pystyimme valuttamaan 40 neliömetrin alueen yhdellä kippauksella! Työtiimin oli 
mahdollista asentaa massa 1000 neliömetrin alueelle. Tämä kaikki vain 55 minuutissa, 
sisältäen myös kvartsipäällysteen asennuksen. PortaMix® koneiden käyttö säästi aikaa, 
vaivaa, työvoimaa ja satoja kertakäyttökauhoja.  
Degafloor UK



Säästää Aikaasi Ja Tienaa Sinulle Rahaa
Useat käyttäjät ovat ilmoittaneet kokeneensa huomattavan laskun fyysisessä rasituksessa ja työhön 
kuluvassa ajassa kun käytössä on The Hippo® PortaMix®.Työvaiheet jotka normaalisti vaativat kolme 
tekijää saa nyt tehtyä vain kahden ihmisen voimin. Usein monivaiheiset valutyöt eivät enää ole tarpeellisia.
Erityismuotoiltu astia varmistaa, ettei laastiin jää huonosti sekoittuneita kohtia. Kätevä pyörillä varustettu 
alusta mahdollistaa massan siirron toivottuun sijaintiin nopeasti ja hallitusti. Ihanteellinen suurien erien 
sekoittamiseen ja annosteluun pienempiin astioihin. Myös esivärjätyt materiaalit sekoittuvat helposti.

 ; • Lattiapinnoitteet 
 ; • Rappaustyöt 
 ; • Päällysteet 
 ; • Sekoitus 
 ; • Annostelu
 ; • Massapinnoitteet 
 ; • Saumauslaastit 
 ; • Laastit 
 ; • Maalit 
 ; • Pintakuvioinnit 
 ; • Tiivisteet 
 ; • Liimat 
 ; • Sementtipohjaiset 
 ; • Akryylit 
 ; • Hartsit  

ja monia muita -> ja 
moneen muuhun

SOVELTUVUUS

PORTAMIX® SEKOI-
TUSVISPILÄT

Pyörät jossa hyvä liikkuvuus– 
Täydelliset tasaisille pinnoille. 
Mahdollistaa massan tarkan 
sijoittelun – valuta ja levitä samaan 
aikaan.

Täydelliset vaikeaan maastoon. 
–  Kaatokorkeutta on lisätty
 – voit kaataa suoraan ämpäreihin tai 
kärryihin .

Saatavilla 5m x 50mm letku, 
sopii yhteen standard säiliön ja 
irtovuorellisen säiliön kanssa.

F Sarjan pyörät X Sarjan pyörät Pölynpoistoliitin

TW225
½ erän vispilä
 2 – 3 
20kg pussin 
sekoitukseen
TW225D
Täyden erän vispilä
5 – 6 
20kg pussin 
sekoitukseen

PortaMix® sekoitusvispilöissä ovat 
ainutlaatuisen tehokkaat spiraaliosat 
ja sivupalkit. Ne nostavat massaa 
ja käyvät sen läpi tehokkaasti, 
sekoittaen värit ja jauheet täydellisen 
tasaiseksi lopputulokseksi. 
Suurikokoinen, halkaisijaltaan 
225mm vispilä sekoittaa massan 
laaja-alaisesti vähentäen tarvetta 
korkeiden kierroslukujen käyttöön ja 
se myös estää massan liian aikaista 
kuivumista.

Koneelle on myönnetty USA’ssa Penton Median innovatiivisen be-
tonityövälineiden RER 2010 palkinto.

PMH80/RL MEGA HIPPO®  
SÄILIÖ JOSSA IRROTETTAVA SISÄVUORI

PMH80 MEGA HIPPO®   
STANDARD SÄILIÖ JOSSA VALUSÄÄTÖ 

Palkittu 
voittaja

Reunattoman astian ja irrotettavan sisävuoren avulla 
useiden erien sekoittaminen on nyt helpompaa ja 
nopeampaa.

 y Sekoita peräkkäisiä eriä ilman katkoksia

 y Kimmoisa ja taipuisa irtovuori on helppo puhdistaa

 y Vaihdettavat irtovuoret ehkäisevät 
ristikontaminaatiota ja pidentävät laitteen 
käyttöikää

 y Helposti kasautuva ja purettava rakennelma

 y Ihanteellinen hartseja, epokseja ja muita vaikeasti 
puhdistettavia materiaaleja varten

 y Pölynpoistoliitin mahdollistaa imurin liittämisen 
sekoituksen aikana pölyhaittojen torjumiseksi

 y Vakiona erityissuunnitellut pölykapselit jotka 
pitävät laitteen pyörät ja laakerit suojassa 
roiskeilta

 y Tasapainotettu ja helposti kallistettava astia 
mahdollistaa materiaalin tarkan valuttamisen

 y Easy-roll mahdollistaa massan samanaikaisen 
valuttamisen ja levityksen 

 y Pölynpoistoliitin mahdollistaa imurin liittämisen 
sekoituksen aikana pölyhaittojen torjumiseksi

 y Erityissuunniteltu kaatonokka tekee helpoksi 
massan kaatamisen ämpäreihin, ilman sotkua ja 
hävikkiä

OMINAISUUDET
Tehokkaaksi suunniteltu muotoilu –  Sekoittaa, Kuljettaa ja Levittää 
materiaalin helposti ja nopeasti vain yhden henkilön turvin – Säästäen 
aikaa ja materiaalihukkaa.
• Sekoittaa, Kuljettaa ja Levittää materiaalin nopeasti ja hallitusti
• Kykenee käsittelemään laajaa valikoimaa rakennusyhdisteitä
• Yksi henkilö riittää työhön
• Vähentää työhön kuluvaa aikaa, vaivaa ja materiaalikuluja
• Perusteellinen sekoitus ja levitys ilman sotkua
• Pölynpoistoportti pölynhallintaan
• Helposti puhdistettava
Nämä monikäyttöiset koneet ovat lisänneet kannattavutta  
ja suorituskykyä työmailla.

Tuotetiedot
Astian Tilavuus  6X 20Kg Sekoite Plus Vesi, (85 Litraa/160Kg)
Sekoitusvispilä  Tw225d Large Dual Helix
Moottori  1800W, 2 Nopeutta, Rcd Suojattu
Tasapainotettu  Kippi Helpottaa Käyttöä
Paino  49Kg
Muotoilu  Nz Patentti No. 512632
Kaikki Ip  Oikeudet Pidätetään.
 New Design Patents Pending


