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• Multibør i høj kvalitet, udviklet af 
  producenten Baron. 

• Kører på Lithium-ion-batteri.

• Kapacitet på 180 liter

• 400 Watt motor

• Kontakt på håndtaget regulerer 
  nemt hastighed og kørselsretning

• Beskyttelsesbøjler passer på dine 
  hænder i snævre passager

• To hjul sikrer stabil transport - selv 
  på et ujævnt underlag

• Tvangsblander i høj kvalitet, udviklet
   af producenten Baron.

• Specialholdere for nem tilførsel af 
  A & B-komponenter i L-serien.

• Blandekapacitet på 90 liter, 
  svarende til 3 sæt i L-serien. 

• Intuitivt, stort oplukningshåndtag
  og god ergonomisk arbejdshøjde.

• Transporterbar m. hjul i top og bund.

• Præcis sikkerhedsafbryder på låget,
  samt robust hovedafbryder.

19.999 kr. 
ekskl. moms.

Oplader til en værdi af
 2.915 kr. følger gratis 

med.

7.999 kr. 
ekskl. moms.

MaxMixer
Kraftfuld tvangsblander 

MaxMover
Ergonomisk multibør 

med Lithium-ion-batteri



Lithomex MaxMixer

1. 

De specialfremstillede tilførselstrag-
ter tilsætter nemt komponenterne for 
Lithomex styrkefuger, uden at spilde el-
ler ramme brugeren. Den kraftfulde mo-
tor blander effektivt elementerne – og 
når fugen er klar, tømmes MaxMixeren 
direkte ned i MaxMover med det bruger-
venlige håndtag. 

Designet til Lithomex styrkefuger

Sikker drift og nem vedligeholdelse
MaxMixer har en præcis sikkerheds-
afbryder på låget, samt en robust ho-
vedafbryder, som garanterer en sikker 
betjening. Den justerbare højde giver 
gode, ergonomiske arbejdsforhold, og 
MaxMixerens blandehoved samt blan-
deskær kan let udskiftes. Alle MaxMixe-
rens dele er nemme at rengøre. 

Tekniske egenskaber for Lithomex MaxMixer
Model     
Sliddele                                     
Hovedafbryder  
Motor        
Vægt
MaxMixer: Bredde / dybde / højde                        
Forsyningsspænding 
Gear/omdr. pr. min. 
Beholderkapacitet   
Blandekapacitet 
Udløb - frihøjde  
IP-klassificering  
Støjniveau dB
Kar: Indvendig diameter
Kar: Højde / tykkelse
Antal skovlblade
Gearolie type
Antal liter olie i gear

Lithomex MaxMixer
Blanderarm, blandeskovle
Start & stop med nødstop
2.0 kW 1x240V
90 kg
64 cm / 80 cm / 116 cm
1x240V 10A 1P+N+J 
32 o/min
120 liter
90 liter (svarer til 3 sæt i L-serien) 
61 cm
IP44                 
Afhænger af hvad, der blandes
Ø635
37 cm / 2 mm
3 stk.
Syrefri standardolie
1.1 liter



Lithomex MaxMover

Tøm fugen fra Lithomex MaxMixer ned i 
børen, og brug den batteridrevne Max-
Mover til at fordele massen på området.

MaxMover fragter det tunge sand for dig, 
så du kommer effektivt rundt, selv på 
byggepladser hvor det ofte kniber med 
plads. Håndtaget er udstyret med en vip-
pekontakt, så du nemt kan regulere ha-
stighed og kørselsretning, mens beskyt-
telsesbøjler passer på dine hænder i de 
snævre passager. 

Nem distribuering af tung vægt

Ergonomisk, multifunktionelt design
MaxMoverens intuitive design gør det nemt 
at udføre arbejdet hurtigt og ergonomisk kor-
rekt. Den får det hårde arbejde til at føles let, 
helt uden at nogen pådrager sig skader un-
dervejs. 

MaxMoveren er en multibør, som betyder at 
karret hurtigt kan kobles af, og MaxMover kan 
bruges til flere formål. For eksempel kan Max-
Mover også bruges til transport af 1/4 paller. 

Tekniske egenskaber for Lithomex MaxMover
 Model     

Motor                                      
Batteri      
Lader                                   
Vægt                    
Maks. load    
Maks. stigning                                    
MaxMover: Længde / bredde  
Lad: Længde / bredde         
Gaffel: Længde / bredde / tykkelse / afstand 
Mørtelkasse: Kapacitet 
Mørtelkassestativ: Længde / bredde / højde

Lithomex MaxMover
400 Watt
25V / 20mAh
230V - CE-stik 
63 kg
280 kg
20°
150 cm / 64 cm
78 cm / 49 cm
42 cm / 5 cm / 2,5 cm / 33 cm           
180 L (passer til indhold fra en fuld MaxMixer)
78 cm / 50 cm / 35 cm
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