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Mixokret M 740 –  
Uzun ömürlü ve kuvvetli■■  Kompresör ünitesinin optimize edilmesi 

sayesinde %15’e varan yakıt tüketimi  
tasarrufu

■■ 2 dB kadar daha az ses emisyonu

■■ Daha verimli çalışmalar için yükleyici

■■ Daha kolay doldurma için sıyırıcı kürek

■■  Kullanıcı için konforlu çalışmalar için kolay 
anlaşılır düzenli kontrol paneli

■■  Entegre takım kutusu: Gerekli takımlar her 
zaman kullanıma hazır

■■ Otomatik fren ayar mekanizmalı şasi 
 
 
 

■■  Optimize edilmiş bakım  
ve servis özellikleri

■■  Oldukça sağlam yapı şekli, makinenin  
değerini muhafaza etmesini ve yüksek  
ikinci el satış değerleri sağlar

■■ Made in Germany

Mixokret M 740, yakıt tasarrufu ve koruyucu ve dengeli pompalama sağlayan yüksek  
performanslı bir tahrik ünitesi ile donatılmıştır.
Bu tür bir pompalama, sabit malzeme akışına ve hortum hatlarında daha az ani basınç 
yükselmelerine yol açıyor.

Yüksek performanslı şap makinesi, kullanıcısına en üst seviyede kullanım rahatlığı 
sunuyor. Tüm parçalarda uzun çalışma ömrü ve yüksek güvenilirlilik, makinenizin hemen 
hemen her zaman kullanıma hazır durumda olmasını sağlıyor.

Made in Germany: Mixokret M 740 makinemizin motor ve kompresör gibi hemen hemen 
tüm ana bileşenleri ve tahrik bileşenleri, Alman mühendisler tarafından geliştirilmiş ve 
Almanya’da imal edilmiştir.

Putzmeister yetkili satıcı, teknik ayrıntılar ve kullanım sorularınız konusunda size  
memnuniyetle yardımcı olacaktır.
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■■   Çimentolu şap

■■ Kalsiyum sülfat şapı (anhidrit)

■■ Magnezya şapı



Putzmeister Mörtelmaschinen GmbH 
Max-Eyth-Straße 10 · 72631 Aichtal / Almanya 
P.O.Box 2152 · 72629 Aichtal / Almanya 
Tel. +49 7127 599-0 · Fax +49 7127 599-743 
mm@pmw.de · www.pmmortar.de

 M 740 D M 740 DB M 740 DBS

Karıştırma haznesi 260 litre; 200 litre kullanılabilir kapasite

Pompalama miktarı* 3,8 m3/saat 4,6 m3/saat 5 m3/saat 

Pompalama basıncı 8 bar 8 bar 8 bar

Pompalama mesafesi**  180 m ileri / 90 m yukarı (30 kat)

Kompresör 4,35 m3/dks.; Sınırlama basıncı 8 bar

Tahrik motoru
 

3 silindirli Deutz Diesel; 2500 Upm devir sayısında 33,5 kW
(Egzoz gazı kademesi III A)

Ağırlık (yakıt deposu dolu) 1 542 kg 1 740 kg 1 814 kg

Depo kapasitesi 60 litre 60 litre 60 litre

Uzunluk 4 780 mm 5 075 mm 5 075 mm

Genişlik 1 480 mm 1 480 mm 1 480 mm

Yükseklik 1 520 mm 2 431 mm 2 431 mm

Doldurma yüksekliği 820 mm 400 mm 400 mm 

En büyük tane boyutu 16 mm 16 mm 16 mm

Şasi Frenli, otomatik fren ayar mekanizası donanımlı,  
Azami hız 80 km/saat

Özellik 

 

Temel model

 

Hidrolik yükleyici  
donanımlı

Hidrolik yükleyici  
ve kazıyıcı kürek  
donanımlı

Teknik veriler Donanım
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Made in Germany sağlamlığı ve kalitesi 
sayesinde yüksek ikinci el satış değeri

Yüksek performanslı tahrik ünitesi: 
Otomatik motor devir sayısı ayarlaması 
sayesinde yakıt tasarrufu ve düşük 
aşınma

Çalışmaları daha rahat uygulanabilir hale 
getirien yenilikçi atık hava iletimi ve ilave 
atık hava kanalı.

*  Belirtilen pompalama miktarı, teorik değerdir ve pompa tipine bağlıdır.
** Sunulan değerler deneyimlerimizde elde ettiğimiz değerlerdir ve malzemeye bağlıdır.

Binek otomobil çeki kolu kaplini ■

Çalışma projektörü ■

Çıkış bloğu  ■

Ekranda depo göstergesi ■

Entege takım kutusu (40 litre) ■

Hortumlu kol presi ■

Kullanım kılavuzu ve yedek parça listesi ■

Merkezi grez yağlaması için doldurma pompası ■

Merkezi gres yağlaması  ■

Otomatik fren ayar mekanizması ■

Vinç halkası ■

Aşınma plakaları, aşınmaya karşı yüksek dayanıklılık 
(kenar)  

Aşınma plakaları, plastik  

Aşınma plakaları, alın tarafı, (bombe taban)  

Destek ayakları  

Donanım değiştirme 100 km/saat   

Kamyon römork bağlantı yeri   

Karıştırma süresi ayarı   

Kuledeki aşınma sacları  

Lamba taşıyıcı 24 V   

Özel kapak boyası  
RAL rengi/Müşteri adlandırma etiketi

 

Yer tespit sistemi    

Yükleyici için koruyucu plaka  

Yüksek basınçlı temizlik makinesi   

   Opsiyon   ■■  Standart


