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TWIST е серия вакуумни смесители с разнообразни характеристики, така че да посрещнат 
нуждите на всяка зъботехническа лаборатория. Цялата серия – от базовия ECO до най-
усъвършенствания модел MAX, миксерите TWIST гарантират изключителна функционалност.  

TWIST MAX  

 Технологично най-усъвършенствания модел на апаратите TWIST. Стилно проектиран уред, 
прилагащ инженерни решения от най-високо ниво за постигане на перфектен смесителен 
резултат.

TWIST PRO   

Висок клас миксер, снабден микропроцесорен програматор за запаметяване на десет работни 
режима, който позволява предварителното разбъркване да се изпълнява под вакуум.

TWIST ECO  

Модерен вакуумен смесител, прилагащ иновативни инженерни решения, като вакуумната 
помпа Venturi (само за модели ‘V’) или пък редукторна предавка на мотора.

TWIST M 

Най-опростения модел от серията бъркачки TWIST, the manual model consists of a vacuum pump 
and several mixing bowls fitted with a crank. The pump generates the vacuum while mixing is done by 
hand.
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TWIST MAX TWIST M

Височина
Широчина
Дълбочина
Мощност
Обороти в минута
Вместимост на контейнерите
Работно напрежение
Тегло

310 mm 
370 mm 
260 mm 
250W

360 rpm 
250/500/1000 ml 

230V/50Hz 
11,5 kg

110 mm 
160 mm 
220 mm 
100W

- 
250/500/1000 ml 

230V/50Hz 
2,5 kg

350 mm 
160 mm 
230 mm 
150W

360 rpm 
250/500/1000 ml 

230V/50Hz 
7,5 kg

350 mm 
150 mm 
230 mm 
125W

360 rpm 
250/500/1000 ml 

230V/50Hz 
8 kg

TWIST ECO TWIST PRO
ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВИСОИВА НА ВАКУУМА

Мощна вградена помпа (безмаслена или Venturi) 

генерира високи нива на вакуум.  

МОЩЕН МОТОР

Мощен задвижващ механизъм (безчетков мотор или 

редуктор) генерира достатъчен въртящ момент за 

справяне със всяка задача по смесване на материали.

ПРОГРАМИРУЕМО МНОГОЕТАПНО РАЗБ-

ЪРКВАНЕ

Микропроцесорното управление може да бъде 

програмирано за три независими една от друга фази 

на разбъркване (предварително, основно и финално).

БОГАТ НАБОР ОТ КУПИ

Пет размера смесителни купи посрещат широк 

диапазон от потребности.

ПЪРВИЧНО ВАКУУМНО РАЗБЪРКВАНЕ

Първично разбъркване под вакуум намалява 

формирането на въздушни мехурчета в сместа.

ПРЕДПАЗЕН ФИЛТЪР ЗА ПОМПАТА

Специален филтър предпазва помпата от засмукване 

на прах или частици от сместа.

ПРЕЦИЗЕН КОНТРОЛ НА ВАКУУМА

Електронен сензор постоянно следи вакуума и 

автоматично го  регулира до желаното ниво.

ЕФЕКТИВНА СМЕСИТЕЛНА БЪРКАЛКА 

Специално оформените за целта смесителни лопати 

оптимизират разбъркването.

РАЗНООБРАЗНИ ПРИЛОЖЕНИЯ

Апаратите TWIST са проектирани, както за 

самостояща употреба, така и за стенен монтаж. 

УДОБЕН ПОТРЕБИТЕЛСКИ ИНТЕРФЕЙС 

Удобно изложен цифров дисплей и сензорно 

управление опростяват работата сапарата.

АВТОМАТИЧНО ВАКУУМНО ФИКСИРАНЕ НА 

КУПАТА 

Вакуум-бъркалките TWIST имат автоматична система 

за задържане на купата от самия вакуум.

УСТОЙЧИВИ ЕРГОНОМИЧНИ СМЕСИТЕЛНИ КУПИ 

Купите са изработени от абразивно-устойчива 

пластмаса. Тяхната форма точно следва контура на 

бъркалката, а плоското им дъно гарантира че няма 

случайно да се преобърнат, когато са в покой.  

  


