
FEJMERT MIXER AB

Din  llförlitliga leverantör av blandningsmaskiner!

KONTAKT

Fejmert Mixer AB
Blommenhovsvägen 26
611 39 Nyköping

Tel.: 0155-582 00
E-mail: fejmert@fejmert.se
Hemsida: www.fejmert.se

Fejmert Mixer AB –
Tillverkare av den mångsidiga kvalitets-
blandaren för bl.a. betong, glas och aska.



VÄLKOMMEN TILL
FEJMERT MIXER AB

Företaget som genom år  onden  llverkat robusta och dri  säkra blandare 
 ll olika blandningsområden, fortsä  er hi  a nya marknader.

Fejmerts blandningsteknologi utvecklades 
ursprungligen för blandning av betong, 
men är väldigt användbar i många andra 
branscher. Glasindustrin har e   stort 
krav på homogen blandning, och där har 
Fejmertblandaren i tester få   toppbetyg! 
E   område som är starkt på frammarsch 
är miljösidan och hanteringen av restaska 
vid förbränningsanläggningar. Där kommer 
blandaren ha större betydelse då befuktning 
av aska är e   krav för e  erhanteringen.

Med denna broschyr har vi för avsikt a   
presentera en produkt som ännu inte funnit 
gränserna för dess användning.

FEJMERT MIXER FPM

För a   kunna  llgodose alla önskemål så kan Fejmert även erbjuda 
en motströmsblandare i olika u  öranden och storlekar. En maskin 
som håller hög nivå gällande både kvalitet och dri  säkerhet.

Även den här modellen täcker in de behov och kriterier 
som ställs inom prefabricerad betongkonstruk  on 
och betongvaruproduk  on, med e   blandnings-
mönster som är speciellt lämpat för  llverkning 
av Lecaprodukter.

Model
Kapacitet IN/

liter
Kapacitet UT/

liter
Motor 
(kW)

Stjärnor/Skovlar 
(antal)

Diameter 
(mm)

Vikt 
(kg)

FPM-500 500 330 11,0 1 x 2 1 600 1 700
FPM-750 750 500 19 1 x 2 1 900 2 050

FPM-1125 1 125 750 37 1 x 3 2 300 3 600
FPM-1500 1 500 1 000 45 2 x 2 2 500 4 900
FPM-2250 2 250 1 500 75 2 x 3 2 800 5 600
FPM-3000 3 000 2 000 90 3 x 3 3 300 8 800
FPM-3750 3 750 2 500 110 3 x 3 3 300 9 100
FPM-4500 4 500 3 000 132 3 x 3 3 600 12 800

Med reserva  on för ändringar.



FEJMERT MIXER S

Modell S är lämpad inom e   bre   
blandningsspektra, allt från torra och styva 
betongkvaliteter  ll blöta och lä   lytande 
betongkonsistenser. Maskinen har 
dessutom en utmärkt förmåga a   blanda in 
färg  llsatser.

Den är testad och anpassad e  er 
glasindustrin med goda resultat och är en 
maskintyp som lämpar sig mycket väl för 
de  a område, med eller utan vätske  llsats.

Model
Kapacitet IN/

liter
Kapacitet UT/

liter
Motor 
(kW)

Skovlar 
(antal)

Diameter 
(mm)

Vikt 
(kg)

S-500 500 335 18,5 4 1 758 1 800
S-750 750 500 22 6 2 104 3 000

S-1125 1 125 750 2 x 15 7 2 350 3 800
S-1500 1 500 1 000 2 x 22 8 2 860 4 700
S-2250 2 250 1 500 2 x 30 10 3 372 7 100
S-3000 3 000 2 000 2 x 45 14 3 913 12 500

Med reserva  on för ändringar.

FEJMERT MIXER FP-RM
Det här är modellen för volymblandning av 
lä   lytande betongkonsistenser (fabriksbetong) samt 
bulkmaterial med låg densitet, t.ex. befuktning av 
restaskor i förbränningsanläggningar.

Model
Kapacitet IN/

liter
Kapacitet UT/

liter
Motor 
(kW)

Skovlar 
(antal)

Diameter 
(mm)

Vikt 
(kg)

FP-1-RM 1 500 1 000 2 x 15 7 2 350 3 800
FP-1,5-RM 2 250 1 500 2 x 25 8 2 860 4 700
FP-2-RM 3 000 2 000 2 x 35 10 3 372 7 100

FP-2,5-RM 3 750 2 500 2 x 45 14 3 913 12 500
FP-3-RM 4 500 3 000 2 x 75 16 4 364 14 000
FP-4-RM 6 000 4 000 2 x 90 18 4 596 16 000

Med reserva  on för ändringar.

SERVICEAVTAL

Vi erbjuder en förstaklassig service med egna tekniker!

Serviceavtal på olika nivåer anpassas e  er kundens önskemål och behov.

Säkert och tryggt för Er som användare.

OMBYGGNADS- OCH 
RENOVERINGSPAKET

Vi erbjuder a  rak  va lösningar för 
ombyggna  on eller renovering av 
befi ntliga blandaranläggningar.

Vi kan hjälpa er med utbyte eller 
komple  eringar, allt e  er ert behov. 
Blandare, transportband, vågar, silos m m.

TILLBEHÖR

Tillbehör som vi kan erbjuda:

Uppfordringsverk, transportband, vågar, silos, styrsystem m m.

Vi är återförsäljare för PU-material från Pucest i Tyskland. 
Deras slitmaterial är ledande gällande slitstyrka och hållfasthet.

Kontakta oss så hjälper vi er a   hi  a rä    llbehör.



FEJMERT MIXER MODELL S OCH FP-R
Med en kombina  on av robust kra   och op  mal blandningsteknik ger den snabba Fejmertbland

Översikt av blandaren

Smörjunder hållet underlä  as av a   
fe  slangarna är framdragna  ll e   
gemensamt smörjblock, placerat lä   
åtkomligt på blandarens karsida 

Den dri  säkra kompakta tre-stegs 
växellådan är centralt placerad 

och rymmer de kugghjul som 
direkt överför kra  en  ll rotorn. 

Blandarskovlarna roterar med mycket 
hög has  ghet och tvingar materialet 

a   sammanfl ätas för a   uppnå e   
op  malt blandningsresultat.

Smörjpunkter

Växellåda och rotor

1

2

Den grundläggande skötseln handlar 
om rengöring för a   få maskinen a   
prestera si   bästa. Spolningssystem 

fi nns a    llgå i olika u  öranden. 
Kontakta oss för mer inform  on!

Rengöringssystem
3

RM
daren e   mervärde i Er verksamhet.

Skyddskåpa

Tömningslucka

Med den nyutvecklade skyddskåpan 
över blandarkaret uppnås fördelar 
på e   fl ertal områden. Skyddet är 
kompaktare och tätare, vilket bidrar 
 ll en dammfriare miljö.

Täckplåtarna är släta på insidan och 
underlä  ar således regöringen. 
Maskinen är dessutom betydligt 
fl exiblare då skyddet kan vridas och 
täckplåtarnas posi  on anpassas 
e  er diverse inloppsu  öranden.

Den direktmanövrerade tömningsluckan 
ger en dis  nkt öppningsrörelse. Luckan 
manövreras hydrauliskt och induk  va givare 
ger signal om öppen eller stängd posi  on. 
Säkerhetsskyddet över lucka och cylinder är 
kompakt och förse   med inspek  onslucka.
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Med reserva  on för ändringar.


