
Mieszalnik stozkowy 
HV 50 – HV 3000



zastosowanie 

Ze względu na swoją charakterystykę oraz zastosowanie wysokiej 
jakości materiałów (urządzenia wykonane całkowicie ze stali 
nierdzewnej lub jako kombinacja stali nierdzewnej z żeliwną 
obudową mechanizmu ramienia), mieszalniki PERRYmix doskonale 
nadają się do zastosowania w wielu procesach produkcyjnych. 
Mieszalniki stożkowe są chętnie wykorzystywane nie tylko w 
przemyśle spożywczym, chemicznym i farmaceutycznym, ale także 
przy produkcji pasz i agrochemii. Mieszalniki serii HV doskonale 
sprawdzą się przy produkcji takich produktów, jak:

 Budynie, zupy i napoje instant
 Mieszanki herbat i przypraw
 Mieszanki do wyrobu leków i suplementów diety
 Mieszanki do produkcji chemikaliów
 Mieszanki paszowe i rolnicze premiksy
 Farby proszkowe i pigmenty

Charakterystyka

Mieszalniki stożkowe HV50 – HV 3000  
należą do produktów z serii nowych  
urządzeń PERRYmix. 

Dzięki prostej konstrukcji, składającej się  
ze stożkowego zbiornika i obrotowego  
ramienia z mieszadłem ślimakowym,  
gwarantują:

 wysoki stopień ujednorodnienia
 łatwość rozładunku
 łatwość obsługi
 niskie zużycie energii
 łatwy i szybki demontaż mieszadła ślimakowego
 krótki czas mieszania
 delikatne mieszanie
 możliwość dostosowania do potrzeb Klienta



wersja standardowa 
 
Wersja standardowa uwzględnia podstawowe potrzeby naszych Klientów. Mieszalniki dostarczane  
są w następującej konfiguracji:

niestandardowe wykonanie  

model
pojemność 

robocza  
[l]

moc [kW] wymiary [mm]
waga 
[kg]

ramię ślimak Ø komory
wysokość 

komory
wysokość 
całkowita

HV50 50 0,25 0,75 732 968 1364  250

HV100 100 0,25 0,75 820 1118 1515 300 

HV200 200 0,37 1,5 1178 1565 2195 650

HV300 300 0,37 1,5 1300 1780 2410 700

HV600 600 0,37 1,5 1418 2205 2835 750

HV1000 1 000 0,37 2,2 1560 2434 3064 800

HV1200 1 200 0,37 3,0 1821 2600 3230 850

HV1500 1 500 1,5 4,0 1753 2750 3380 900

HV2000 2 000 1,5 5,5 1900 2975 3605 950

HV3000 3 000 1,5 5,5 2180 3450 4035 1 000

 Zbiornik, mieszadło ślimakowe, przyłącza, zawór   
 spustowy, łapy montażowe i półokrągłe pokrywy   
 wykonane ze stali nierdzewnej gatunku AISI 304,
 obudowa ramienia jako kombinacja stali nierdzewnej  
 i żeliwa

 Napędy mieszadeł wykonane ze stali węglowej,   
 pokryte są farbą z atestem spożywczym

 Wykonanie całkowicie ze stali nierdzewnej   
 gatunku AISI 304

 Wykonanie ze stali nierdzewnej gatunku 
 AISI 316L z ramieniem ze stali gatunku AISI 304

 Półokrągła pokrywa górna z blokadą, 
 zamontowana na zawiasach

 Części zbiornika mające kontakt z produktem  
 są polerowane, włącznie ze spoinami

 Grubość ściany zbiornika wynosi 2,5 mm

 Możliwość szybkiego demontażu mieszadła    
 ślimakowego w celu szybszego i łatwiejszego
 montażu/demontażu urządzenia oraz skrócenia  
 czasu konserwacji

 Napęd przeznaczony do zastosowania w strefach    
 zagrożonych wybuchem

 Nogi ze stali nierdzewnej montowane w miejscu 
 łap montażowych

 Pneumatycznie sterowany zawór spustowy



Perry MaChinery 
Poland
 
Perry Machinery Poland jest spółką zajmującą  
się skupem i sprzedażą nowych i używanych  
urządzeń, wykorzystywanych np. w przemyśle  
chemicznym, farmaceutycznym, kosmetycznym  
i spożywczym. Naszym celem jest nie tylko  
sprzedaż, ale także zadowolenie Klienta oraz  
długotrwała współpraca, na co kładziemy duży 
nacisk. W czasie ponad dwudziestoletniej praktyki 
handlowej zyskaliśmy dobrą opinię na rynku maszyn 
przemysłowych, nie tylko jako pośrednik, ale również 
jako sprzedawca używanych oraz producent nowych 
urządzeń znanych pod marką PERRYmix.

P E R R Y mix

 
Doświadczenie wyniesione z praktyki przenieśliśmy 
do produkcji nowych mieszalników stożkowych serii 
HV, mieszalników typu „Z“, disolwerów, młynów  
perełkowych, koszowych i koloidalnych. W kontaktach 
z Klientem stosujemy zasadę indywidualnego  
podejścia, a powstały projekt urządzenia spełnia  
Jego oczekiwania – urządzenie jest „szyte na miarę”. 
Podczas samej produkcji korzystamy z profesjonalne-
go zaplecza warsztatowego w Hradec Králové.  
Dzięki przedstawicielom na całym świecie  
eksportowaliśmy już nowe urządzenia do ośmiu 
krajów w ramach Unii Europejskiej i Azji.

Perry MaChinery Poland ltd sP. z o.o.

  Wolności 1A

     05-850 Ożarów Mazowiecki

     Polska

   +48 22 722 32 70

  perry@perry.com.pl

www.Perry.CoM.Pl

Podstawowa 
zasada dzialania  

Szybka i skuteczna homogenizacja przebiega  
w oparciu o ruch ramienia i mieszadła ślimakowego. 
Homogenizowane składniki są unoszone do góry 
z dolnej części zbiornika dzięki rotacji mieszadła 
ślimakowego. Jednocześnie ślimak – dzięki obrotom 
ramienia – obraca się wzdłuż wewnętrznej stożkowej 
ściany zbiornika i przesuwa oraz miesza produkt. 
Na produkt oddziałuje siła grawitacji, która zsuwa 
materiał z powrotem do dolnej części zbiornika.


