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ELBO Lijmmortelmengers
De ELBO Lijmmortelmenger is een compacte

ELBO heeft vier typen lijmmortelmengers in haar

mengmachine die volledig automatisch lijmmortel

leveringsprogramma: de MS45, de MS45ts, de MS55

aanmengt en in de voorraadsilo verwerkbaar houdt.

en de MS55ts. Het verschil zit in de toerentallen en de

Door de vorm van de kuip en mengstaaf kan elke

constructie van het frame (zie hiernaast).

hoeveelheid van 1,5 tot 50 kg aangemaakt worden.
De meng/voorraadsilo kan, evenals de mengkop,

Zonder uitzondering zijn alle lijmmortelmengers een

snel in losse componenten uiteen gehaald worden,

welkome aanvulling op de bouwplaats en vormen een

zodat reinigen een eenvoudig karwei is.

ideale combinatie met het RVS Lijmverdeelgereedschap.

Het elektronische mengprogramma vergemakkelijkt het aanmaken van lijmmortel van uitstekende

De MS55ts is tevens een essentieel onderdeel van

consistentie. Het mengprogramma doorloopt

de ELBO Lijmmortelmachine voor het verlijmen van

eerst de intensieve mengfase, waarbij het na

gevelsteen: de vernieuwde telescopische schuifkolom.

een voorgeprogammeerde tijdsduur automatisch

Voor meer informatie hierover zij verwezen naar

terugvalt in het ‘stationaire’ mengprogramma om

de folders ‘Verlijmen van gevelsteen’ en ‘ELBO

de juiste consistentie te behouden, ook wanneer er

Lijmmortelmachine’.

even geen lijmmortel wordt afgenomen.

De mengers voorzien in:

ü
ü
ü
ü
ü

Uitstekende mengeigenschappen
Mortel van een uitstekende consistentie
Eenvoudige reiniging
ARBO-vriendelijk mengen
Het vullen van lijmverdeelgereedschap rechtstreeks vanuit de menger

Meng/voorraadsilo, inclusief deksel
ter voorkoming van uitdroging of
regeninslag

Met de handige afsluiter is het
vullen van het lijmverdeelgereedschap met lijmmortel secondenwerk.
Bodemplaat om de lijmverdeelbak
of een emmer onder de meng/
voorraadsilo te plaatsen.

ELBO MS45, MS55, MS45ts* en MS55ts*
MS55

MS55ts
Krachtige, geluidsarme motor
180 V-DC - 5,56 A - 1000 W
Aansluitspanning: 230 V-AC 50 Hz

Vier standenregeling: 10 rpm, 35
rpm, 70 rpm, 105 rpm
MS45

MS45ts
Krachtige, geluidsarme motor
170 V-DC - 4,71 A - 800 W
Aansluitspanning: 230 V-AC 50 Hz

Drie standenregeling: 10 rpm, 40
rpm, 85 rpm

Algemene technische spec.
Totale hoogte
130 cm (voor t-model: in transportstand 98 cm)
Basisafmeting (breedte-diepte)
70 cm x 90 cm
Gewicht
Totaal, incl. motor: ± 67 kg (type-afhankelijk)
Motorunit: ± 25 kg (type-afhankelijk)
Totale hoogte: 130 cm

Totale hoogte: 130 cm
Transportstand: 98 cm

Mengcapaciteit
1,5 tot 50 kg (ca. 35 liter)
Voldoet aan CE-normen

Als u de lijmmortelmenger wilt gaan
combineren met de lijmmortelmachine (zie ommezijde), is het type
met de hefkolom noodzakelijk. De
meng/voorraadsilo dient namelijk
aansluiting te vinden met de lijmSchuifkolom met mogelijkheid

Hefkolom, idem als schuifkolom,

mortelpomp. Alleen met de hefkolom

de meng/voorraadsilo te laten

plus de mogelijkheid om de

kan de benodigde hoogte-instelling

zakken om de mengstaaf te

menger in de zgn. transportstand

hiervoor worden bereikt.

verwijderen.

te brengen.

* De ‘ts’-serie is voorzien van de vernieuwde telescopische schuifkolom.
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ELBO Gereedschapsolie
Om de ELBO Lijmmortelmengers zo schoon mogelijk te houden, levert
ELBO speciale gereedschapsolie. Door na het reinigen de olie op de
nog natte machine (de olie is nl. waterafstotend) te spuiten, wordt
aanhechting van lijmmortel zoveel mogelijk voorkomen. Het verlengt
de levensduur aanzienlijk. De olie kan eenvoudig aangebracht worden
met een speciale nevelspuit.

Tabel gereedschapsolie
Verpakking

A rtikelnum m er

Flacon 0,5 liter

O L. 1 0 0

Nevelspuit

O L. 1 1 0

Doos à 12 flacons

O L. 2 0 0

Can 5 liter

O L. 3 0 0

ELBO Lijmmortelmachine
Speciaal voor het verlijmen van gevelstenen levert ELBO een
lijmmortelmachine, bestaande uit de MS55ts lijmmortelmenger,
de MP40e mortelpomp, het LP19 lijmpistool, de materiaalslang,
lijmrekken en een complete onderhoudskoffer met de benodigde
reinigingsartikelen, waaronder de gereedschapsolie.

Voor meer informatie over de lijmmortelmachine, kunt u de folder ELBO
Lijmmortelmachine aanvragen. Neemt u
gerust contact met ons op.
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