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Giới thiệu trạm trộn bê tông di động MasterMix 0.5EF 

 
Trạm trộn bê tông di động MasterMix 0.5 EF được tích hợp máy phun bọt và tủ điều 
khiển để sản xuất bê tông bọt 

 

 

 
Thùng trộn một trục ngang, tốc độ cao, có 2 cánh trộn dạng vít xoắn đảo chiều thiết kế đặc 
biệt cho sản xuất bê tông bọt, trộn nhanh,  vữa đều và chất lượng cao. 

- Dung tích thùng trộn 0.5 m3 dẫn động bằng mô tơ 4kW/ 380V/50Hz qua hộp số tải 
trọng lớn, có thể trộn được 0.44m3 bê tông bọt 

- Cửa xả bê tông có van cầu đóng mở bằng tay, đường kính 150mm 
- Khung đỡ làm bằng thép hàn, chắc chắn, có bánh xe  để có thể  di chuyển kéo thiết bị  

trên sàn nhà tại công trường 
Máy tạo bọt FoamMaster I : 01 cái 
 

- Công suất phun: 200l/ph, chạy bằng khí nén 
 

- Tự động định lượng bọt cho mỗi mẻ trộn với 
độ chín xác cao qua đồng hồ điện. 

- Gọn nhẹ, dễ vận hành, dễ điều khiển và bảo trì. 
 

- Kích thước: 300 x 300x 250m 



 
 

- Máy bơm nước:01 cái 
- Pentax MB 200 – Italy 
- Công suất 9m3/hr 
- Được lắp trên sàn thùng trộn và điều khiển từ tủ 

điều khiển để cung cấp chính xác lượng nước 
cho mỗi mẻ trộn 

- Công suất 2.2kW/220V/50Hz 
 

-  

Tủ điều khiển: 01 bộ 
 

Hộp điều khiển lắp trên máy, bao gồm các bộ phận 
khởi động động cơ, phím ấn, cầu dao,…cho phép điều 
khiển các  thiết bị nêu trên thuận tiện và an toàn. 
 


