ní zařízení

Slouží ke smíchání suché maltové směsi s vodou. Pevně se připojuje na konus sila.
Omítací stroj
Kontinuální míchač lze použít i na balené SMS.
Slouží k čerpání suché maltové směsi, k jejímu míchání a následnému omítání
(event. zdění).
V zapojení se silomatem lze do omítacího 580,stroje Kč
suchou
/ densměs pneumaticky dopravit.
Pneumatický dopravník (silomat)
S omítacím strojem je možné aplikovat i lité podlahy.
1)
V případě zapojení kontinuálního míchače se silomatem
je možné
Omítací
strojpneumaticky
lze použít také na balené SMS.
dopravit, až na místo zpracování, suchouCena
maltovou směs o maximální zrnitosti
3
2,5 mm.

Štukové omietky

Jednovrstvové
omietky

Sadrové omietky

Sanačné omietky

073, 083

016

024, 044

Jadrové omietky

Tepelno-izolačné
materiály

023, 033

Kontinuální míchačka typ HM 200
Kontinuální míchačka typ HM 5, E 401
2
Kontinuální míchačka s násypkou

580,- Kč / den

032

V případě zapojení kontinuálního míchače se silomatem je možné pneumaticky
Cenasměs o maximální zrnitosti
dopravit, až na místo zpracování, suchou maltovou
2,5 mm.
330,- Kč / den
330,- Kč / den
330,- Kč / den

082, 132

Název výrobku

Pneumatický dopravník (silomat)

012, 052

Nájemné za strojní zařízení

330,- Kč / den
330,- Kč / den
330,- Kč / den

057, 077

Slouží ke smíchání suché maltové směsi s vodou. Pevně se připojuje na konus sila.
Kontinuální míchač lze použít i na balené SMS.

1

Cena

017

Kontinuální míchačka typ HM 200
Kontinuální míchačka typ HM 5, E 401
Kontinuální míchačka s násypkou

Murovacie malty

Page 12

011, 021, 051

Název výrobku
12:46

Samonivelizačné
stierky

Nájemné za strojní zařízení

050, 060, 200,
220, 230, 240

Strojové konfigurácie
Anhydritové potery

Page 12

090, 100 j, 110

12:46

Cementové potery

21.2.2006

010, 020, 030

06

cemix_podklady

580,- Kč / den

KONTINUÁLNA
MIEŠAČKA

330,- Kč / den
330,- Kč / den Silo
330,- Kč / den Vodní pumpa
Práce servisní čety
Jízdné

200
5, E 401
kou

é směsi s vodou. Pevně se připojuje
konus sila.
580,- Kč / den
Omítací na
stroj
a balené SMS.
jsou o objemech
7,5; 8,5; 12,5; 18; 22,5 m 3.
Slouží k čerpání suché maltové směsi, k jejímu mícháníSila
a následnému
omítání
Dovoz a odvoz strojního zařízení na a ze stavby, instalace strojního zařízení.
(event. zdění).
Poradenství
v oblasti použití
strojního zařízení.
V zapojení se silomatem lze do omítacího stroje suchou
směs pneumaticky
dopravit.
580,- Kč / den
at)
S omítacím strojem je možné aplikovat i lité podlahy. Servis v případě poruchy do 150 km do 24 hodin, nad 150 km do 48 hodin.
1)
Dodání náhradních dílů v krátkých termínech.
Omítací
stroj lze použít také na balené SMS.
o míchače se silomatem je možné
pneumaticky
Zaškolení obsluhy – ZDARMA.
, suchou maltovou směs o maximální zrnitosti

OMIETACÍ STROJ

550,- Kč / den
Silo
110,- Kč / den
Vodní pumpa
450,- Kč / hod.
Práce
servisní
čety
ZPŮSOB ZAPOJENÍ STROJNÍHO ZAŘÍZENÍ
15,- Kč / km
Jízdné
580,- Kč / den
2
SILO
+
KONTINUÁLNÍ
MÍCHAČ
SILO
+
SILOMAT
+
KONTINUÁLNÍ
MÍCHAČ
1
Sila jsou o objemech 7,5; 8,5; 12,5; 18; 22,5 m 3.
měsi, k jejímu míchání a následnému omítání
Dovoz a odvoz strojního zařízení na a ze stavby, instalace strojního zařízení.
Poradenství v oblasti použití strojního zařízení.
omítacího stroje suchou směs pneumaticky dopravit.
Servis v případě poruchy do 150 km do 24 hodin, nad 150 km do 48 hodin.
likovat i lité podlahy.
Dodání náhradních dílů v krátkých termínech.
balené SMS.
Zaškolení obsluhy – ZDARMA.

550,- Kč / den
110,- Kč / den
450,- Kč / hod.
15,- Kč / km

2)

3)

4)

5)

3 SILO + OMÍTACÍ STROJ + SILOMAT

KONTINUÁLNA
MIEŠAČKA POD SILO

550,- Kč / den
110,- Kč / den
450,- Kč / hod.
15,- Kč / km
2 SILO + SILOMAT + KONTINUÁLNÍ MÍCHAČ

OJENÍ STROJNÍHO ZAŘÍZENÍ

ÁLNÍ MÍCHAČ
2,5; 18; 22,5 m 3.
na a ze stavby, instalace strojního zařízení.
jního zařízení.
km do 24 hodin, nad 150 km do 48 hodin.
ch termínech.

ÁLNÍ MÍCHAČ

3 SILO + OMÍTACÍ STROJ + SILOMAT

VZDUCHOVÉ DOPRAVNÉ
ZARIADENIE
A KONTINUÁLNA
MIEŠAČKA

3 SILO + OMÍTACÍ STROJ + SILOMAT

VZDUCHOVÉ
DOPRAVNÉ ZARIADENIE
A OMIETACÍ STROJ

6)

STROJOVÉ ZARIADENIE
NA LIATIE PODLÁH

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Stroje sú pre balené zmesi vybavené mrežou s hrebeňom.
Omietací stroj typu DUOMIX.
Na stierky Cemix 060 a 200 postačí omietací stroj G4, na ostatné stierky omietací stroj DUOMIX.
Odporúčame vybaviť omietací stroj domiešavačom ROTOQUIRL a špeciálnym miešacím hriadeľom.
Omietací stroj je možné vybaviť špeciálnym miešacím hriadeľom.
Omietací stroj vybaviť domiešavačom ROTOQUIRL, špeciálnym miešacím hriadeľom, špeciálnym šnekom a hadicami s väčším priemerom.

odporúčaná kombinácia
možná kombinácia
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