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2 x míchací metla 
ve standardu

Míchadlo Scheppach PM 1200 si díky svým 
parametrům snadno poradí se všemi druhy 
stavebních materiálů, jako je malta, beton, sádra, 
nátěrové hmoty, lepidla a podobně. Skvěle ho 
využijí nejenom běžní hobby uživatelé, ale i drobní 
řemeslníci z řad obkladačů, podlahářů, malířů nebo 
zedníků. Míchadlo má velmi příjemné měkčené 
ergonomické rukojeti ve tvaru D, bezpečnostní 
spínač a plynulou regulaci otáček 0 – 700 ot./min., 
díky které lze nastavit rychlost mísení podle potřeby 
konkrétního materiálu. Velká upínací matice M14 
je důležitá pro účinný přenos sil a rovněž umožňuje 
snadnou výměnu nástroje. Součástí dodávky jsou dvě 
kvalitní spirálové míchací metly 120 mm.

Motor:  230 V/50 Hz, indukční
Příkon:  1 200 W
Otáčky:  0 – 700 ot./min.
Délka hřídele:  550 mm
Upínací matice:  M14
Rozměry stroje:  315/200/875 mm
Hmotnost:  4,8 kg

MÍCHADLO STAVEBNÍCH 

MATERIÁLŮ

1 899 Kč     69,99 €PM 1200

2 399 Kč / 88,99 €
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230 V/50 Hz, indukční
1 200 W

0 – 700 ot./min.
550 mm

M14
315/200/875 mm

4,8 kg

ADLO STAVEBNÍCH 

RIÁLŮ

899 Kč     69,99 €

2 399 Kč / 88,99 €
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2 rychlostní 
převodovka.

Nastavitelná rychlost.

Dvoumetlové míchadlo Scheppach PM 1800 D je 
díky svojí konstrukci určeno jak na míchání běžných 
stavebních materiálů, tak i na těžké míchání velmi 
viskózních směsí až do hmotnosti 90 kg. Poradí si tak s 
materiály, jako je malta, beton, sádra, nátěrové hmoty, 
omítky, spárovací hmoty, lepidla, barvy a  podobně. 
Skvěle ho využijí nejenom běžní hobby uživatelé, ale 
i řemeslníci z řad obkladačů, podlahářů, malířů nebo 
zedníků. Základem jsou protiběžné míchací metly, 
které důkladně a efektivně rozmíchají jakoukoliv 
směs. Díky protiběžnému směru navíc nemají 
snahu otáčet nádobou, takže práce je velmi rychlá 
a pohodlná. Každý materiál potřebuje jiné otáčky, 
proto je zde dvourychlostní převodovka a  navíc 
elektronická regulace rychlosti. První stupeň má 
vysoký točivý moment a je vhodný na tuhé a viskózní 
materiály, druhý stupeň je rychlejší a vhodný na 
řidší míchaný materiál.  Míchadlo má silný motor 
1800 W se soft startem, velmi příjemné měkčené 
ergonomické rukojeti ve tvaru D a bezpečnostní 
spínač. Chytrý a  robustní systém rychloupínání je 
důležitý pro účinný přenos sil a rovněž umožňuje 
snadnou výměnu nástroje. Součástí dodávky jsou dvě 
kvalitní spirálové míchací metly o celkovém průměru 
220 mm.

Motor:  230 V/50 Hz
Příkon:  1 800 W
Převodovka:  2 rychlosti
Otáčky 1. rychlost:  0 – 450 ot./min.
Otáčky 2. rychlost:  300 – 790 ot./min.
Délka hřídele:  570 mm
Upínání:  rychloupínací systém
Rozměry stroje:  315/230/900 mm
Hmotnost:  7,5 kg

MÍCHADLO STAVEBNÍCH 

MATERIÁLŮ DVOUMETLOVÉ

3 999 Kč     149 €PM 1800 D

5 199 Kč / 193 €
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