Zamestnanci spoločnosti NORMIT sú odborníkmi vo výpočtoch,
konštrukcii a výrobe zmiešavacích zariadení pre potravinársky,
farmaceutický, kozmetický priemysel a iné priemyselné odvetvia.
Sme lídrom vo výrobe zariadení pre potravinársky priemysel.
Ponúkame kompletný sortiment zariadení, výrobných liniek,
zostáv a mechanizmov. Mnohoročné skúsenosti a špeciálne
vybavenie, ktoré NORMIT s.r.o. poskytuje, umožňuje vyrábať
vysoko kvalitné zmiešavacie zariadenia.

Zmiešavače sú určené pre prípravu všetkých druhov homogénnych
viaczložkových zmesí.
Zmiešavače môžu byť inštalované na všetkých druhoch podpier, s rôznymi
konfiguráciami a ľubovoľnou kapacitou. Sú vybavené ovládacím panelom,
v ktorom je spúšťač miešacieho zariadenia.

Zmiešavače sú vyrobené z nerezovej ocele.
Zmiešavače sú vybavené rôznymi automatizačnými
systémami.

Zmiešavače môžu byť vyrobené rôznymi spôsobmi:
dávkovač – horizontálny alebo vertikálny šnek,
kontinuálny so šikmou skrutkou.

Zmiešavač tvaru Z

Zmiešavač tvar Y

Zmiešavač pásový - špirála

Zmiešavač tvaru Z
Zmiešavač tvaru Z je učený na intenzívne miešanie, miesenie výrobkov s veľmi
vysokou viskozitou. Patrí medzi najúčinnejšie zmiešavače. Zmiešavač je
uzavretá nádoba, namontovaná na ráme. Miešadlo tvoria lopatky, rotujúce
v opačných smeroch. Rýchlosť môže byť voliteľná pomocou frekvenčného
meniča.

Zmiešavač tvaru Y
Zmiešavač tvaru Y je dvojitá nádoba s vrcholovým uhlom 90°. Tento systém
miešania je určený pre dôkladné premiešanie, pri zachovaní štruktúry voľne
vložených produktov s relatívne nízkou spotrebou energie a krátkou dobou
miešania.

Zmiešavač pluhový
Zmiešavač pluhový je určený na rýchle a homogénne miešanie dvoch alebo
viacerých produktov, primárne sa používa pri produktoch, ktoré vyžadujú
vysoký výkon. Ako miešadlo sa používajú radlice, ktoré sa otáčajú vo vnútri
valcovej nádoby.
Tento typ zmiešavača môže súčasne premiešať veľké objemy suchých prísad do
kvapaliny.

Zmiešavač - horizontálny bubon
Zmiešavač – horizontálny bubon umožňuje počas krátkej doby s vysokou
kvalitou a rovnomerne premiešať všetky druhy suchých produktov, rovnako ako
kvapalné a olejové komponenty pridané počas miešania.
Používa sa na miešanie kombinovaného krmiva, dojčenskej výživy,
potravinových koncentrátov a prímesí, doplnkov pre športovcov, kávy, čaju,
potravy pre zvieratá, pri miešaní farmaceutických a chemických výrobkov.

Zmiešavač na viskózne zmesi
Zmiešavač je určený najmä na viskózne zmesi používané v chemickom,
stavebnom, potravinárskom priemysle a ďalších priemyselných odvetviach.
Ako miešadlo sa používajú špeciálne nože. Zmes sa pohybuje, mieša a vytvára
vysoko homogenizovaný spracovaný viskózny produkt.

Zmiešavač pásový - špirála
Zmiešavač pásový je zhotovený tak, aby miešal sypký materiál s niektorými
tekutými zložkami, za predpokladu, že konečný materiál je sypký.
Pásový zmiešavač môže byť použitý na výrobu pružnej, plastickej hmoty. Môže
sa používať v potravinárskom, chemickom, stavebnom priemysle a ďalších
odvetviach.
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