SUMA mixers
Fabiton en SUMA hebben jarenlange ervaring op het gebied van mixers. U kunt rekenen op
deskundig advies en krachtige ondersteuning. Samen met u zoeken we naar de juiste
oplossing voor uw specifieke situatie.
Daarnaast kunnen we u helder van advies voorzien bij kelderplannen in nieuwbouw-situaties.
Fabiton is importeur van kwalitatief hoogstaande SUMA-mixers in Nederland.
Deze mixers worden reeds sinds jaren ingezet in mestkelders. Zowel SUMA als Fabiton zorgen
voor voortdurende doorontwikkeling en innovatie van de mixers. Ook de agrarische sector staat
immers niet stil.

SUMA tractor mixer
Eigenschappen en voordelen:
• Dikke as van 50 mm
• Mixer en frame zeer solide uitgevoerd
• Zowel zuigende als duwende propeller mogelijk tot 660 mm
• Door de speciale lagering worden stuwkrachten reeds onder
in de mixer opgevangen
• Eenvoudig te repareren, aangezien mixer is opgebouwd uit
losse componenten
• Ook van oudere mixers zijn de onderdelen nog steeds leverbaar.

SUMA elektrische mixer

Eigenschappen en voordelen:
Naast dezelfde voordelen als tractormixers, tevens:
•
Ook grote propeller mogelijk tot 660 MM
•
Hierdoor bij aandrijving met trekker dezelfde capaciteit als gewone tractormixer
•
Tandwielkast, dus geen problemen met V-snaren
•
Bij aandrijving met tractor wordt motor automatisch uitgeschakeld.
•
ook mogelijk met 3-punt inrichting
•
2 draairichtingen
•
PTC wikkeling in de motor (extra bescherming voor overbelasting).

SUMA dompelmixer

Eigenschappen en voordelen:
•
Leverbaar in uitvoeringen van 3.0 t/m 25 kW
•
Diverse toerentallen leverbaar
•
Inzetbaar in o.a. mestsilo’s, vergisters, mestkelders, etc.
•
Twee draairichtingen
•
Motoren uitgevoerd met lekdetectie
•
Diverse montage systemen leverbaar
•
Grote propeller mogelijk tot 660 MM voor hoge mixcapaciteit
•
Olie gevulde planetaire tandwielkast
•
Ook voor industrietoepassingen
•
Standaard geleverd met 10 meter kabel
•
Aansturing door schakelkast met soft starters, programmaklok en thermische beveiligingen

algemeen onderhoud:
Het lagerhuis (zie afbeelding) van een SUMA mixer
zit onder in de mixer.
Hierdoor worden de stuwkrachten van het mixen niet
door de gehele mixerbuis getransporteerd.
Het lagerhuis is eenvoudig te repareren.
Bij eventuele extreme slijtage hoeft dus niet de
gehele mixerbuis te worden vervangen, maar alleen
dit onderdeel.
Dit levert een aanzienlijke besparing op.

Toegespitst op uw wensen, en per werk en situatie afgewogen, wil Fabiton u
steeds de meest efficiënte oplossing aanreiken.
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