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Semimobilt betonblandeanlæg
Mini VIKING

Your partner in concrete solutions



Tekniske Data

Tvangsblander

Volumen (brutto/netto) 500 liter
 300 liter
Kapacitet  4 – 5 m³/t 
Motoreffekt 7,5 kW
Blandearme 4 stk.
Sideskrabere 1 stk.
Vejeceller 3 x 1000 kg
Vejetolerance  +/- 1 %
Stål (Hardox) 5 + 8 mm

Tilslag

Siloer 2 x 1,1  m³
Vandtank 200 liter

Kontrolsystemer

Blandecomputer  
Doseringstolerance +/- 1-2 % 
Betonrecepter 20 stk.
Sprogversion efter ønske

Strøm

3 x 400 Volt/32A

Udstyr

Højtryksrenser 

Mål

Bredde 2,15 m
Højde 2,08 m
Længde 5,20 m
Vægt 2.150 kg

Optioner

• Kemipumpe 1
• Kemipumpe 2
• GPS (tyverisikring)
• Presenning til silokasser
• Forhøjet påfyldningsskærm
• El-varmelegeme (frostsikring)
• Printer til udskrifter af recepter
• USB til lagring af recepter
• Servicekontrakt
• Trailer - 3500 kg
 - Sider
 - Presenning
• Båndtransportører
• Big bag siloer

Lille, praktisk og gennemtænkt løsning med stor rentabilitet

Mini VIKING er den ideelle løsning til små og mellemstore 
entreprenøropgaver:  nem at transportere,  hurtig at klargøre 
- og let at betjene.

Det flexible og driftsikre anlæg kan med bare 2 typer tilslag 
blande flere forskellige typer beton. Doseringsudstyr og 
kontrolenhed med blandecomputer sikrer den optimale 
betonkvalitet.

Under hele designfasen af Mini VIKING er der tænkt på ma-
terialvalg, slidstyrke og holdbarhed. Resultatet er blevet en 
robust og solid blandemaskine med en lang levetid og lave 
serviceomkostninger.

Alle brugsflader i anlægget er lette at rengøre med højtryks-
renseren - og lettilgængelig at servicere og vedligeholde.

Parker anlægget på bygge-pladsen - og start blanderen. Med 
et minimum af klargøring - samt tilførsel af sand, grus og ce-
ment - er du klar til din betonproduktion.

Som en del af konceptet tilbyder vi dig en grundig oplæring 
i  betjening og servicering af anlægget her på fabrikken, hvor 
du får lejlighed til at blive dus med alle funktionsmuligheder. 

2016-07-01,  copyright © fibo intercon. Der tages forbehold for trykfejl og konstruktionsmodifikationer.  De afbildede modeller kan være vist med optioner og udstyr. 

fibo intercon a/s

Herningvej 4
DK-6920 Videbaek
Denmark
Phone: +45 97 17 16 66

info@fibointercon.com
www.fibointercon.com

Forhandler:


