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MIESZADŁA ALWA 

 

Numer Model 
Długość wału 

[mm] 

Górna średnica 

[mm] 

Dolna średnica 

[mm] 

Wysokość 

mieszadła 

[mm] 

Średnica wału 

[mm] 

9110000 

Mieszadło 

do 1 litra 

(żelkot) 

260 32 32 35 6 

 

Mieszadło do 1 litra jest idealne do sprzętu laboratoryjnego, do żywic epoksydowych, farb retuszujących, glazur 

ceramicznych, wszelkich drobnych prac związanych z mieszaniem. Pasuje do każdego elektronarzędzia z mocowaniem 

elektrycznym ¼ cala. Mieszadło do 1 litra zostało zaprojektowane dla maksymalnej prędkości 1200 obr./min. Narzędzia 

o prędkości obrotowej 450-750 obr./min uzyskują najlepsze wyniki dokładnego mieszania. Mieszadło jest wykonane ze 

stali nierdzewnej nr 304. 

 

Numer Model 
Długość wału 

[mm] 

Górna średnica 

[mm] 

Dolna średnica 

[mm] 

Wysokość 

mieszadła 

[mm] 

Średnica wału 

[mm] 

9120000 
Mieszadło 

do 10 litrów 
260 67 67 60 6 

 
Mieszadło do 10 litrów jest przeznaczone dla małych i średnich zadań. Świetnie nadaje się do żywic epoksydowych, farb 

retuszujących, pianek, szkliw ceramicznych, produktów spożywczych, wszelkich drobnych prac związanych  

z mieszaniem. Pasuje do każdego elektronarzędzia w standardzie 3/8 cala. Mieszadło do 10 litrów zostało 

zaprojektowane dla maksymalnej prędkości 1200 obr./min. Narzędzia o prędkości 450-750 obr./min uzyskują najlepsze 

wyniki dokładnego mieszania. Mieszadło jest wykonane ze stali nierdzewnej nr 304. 
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Numer Model 
Długość wału 

[mm] 

Górna średnica 

[mm] 

Dolna średnica 

[mm] 

Wysokość 

mieszadła 

[mm] 

Średnica wału 

[mm] 

9130000 
Mieszadło 

do 25 litrów 
521 83 95 95 10 

 

Mieszadło do 25 litrów jest przeznaczone do średnich zadań. Idealne do żywności, pianek, cementu, ceramiki, żywic, 

wszelkich prac związanych z mieszaniem. Łatwo pasuje do każdego elektronarzędzia z uchwytem 3/8 cala. Mieszadło do 

25 litrów jest zaprojektowane dla maksymalnej prędkości 1000 obr./min. Narzędzia o prędkości 450-750 obr./min 

uzyskują najlepsze wyniki dokładnego mieszania. Mieszadło jest wykonane ze stali nierdzewnej nr 304. 

 

Numer Model 
Długość wału 

[mm] 

Górna średnica 

[mm] 

Dolna średnica 

[mm] 

Wysokość 

mieszadła 

[mm] 

Średnica wału 

[mm] 

9140000 
Mieszadło 

do 75 litrów 
1016 117 130 127 13 

 
Mieszadło do 75 litrów jest przeznaczone do dużych i ciężkich zadań. Uniwersalne, ciężkie i wydajne. Łatwo miesza kleje, 

cement, zaprawę, farby, żywice, żelkoty poliestrowe lub inne trudne do wymieszania ciecze. Łatwo pasuje do każdego 

elektronarzędzia z elektrycznym mocowaniem ½ cala. Mieszadło do 75 litrów jest zaprojektowane dla maksymalnej 

prędkości 800 obr./min. Narzędzia z 450-750 obr./min uzyskują najlepsze wyniki dokładnego mieszania. Mieszadło jest 

wykonane ze stali nierdzewnej nr 304. 

 

 


