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Mieszadła magnetyczne Cimarec Mobil 10 i Cimarec Mobil 25 
 
Mieszadła magnetyczne do większych objętości lub płynów o wyższej lepkości. Prosta obsługa za pomocą 

zewnętrznego regulatora obrotów. Hermetyczna obudowa modelu Mobil 25 umożliwia pracę w łaźniach wodnych i 

autoklawach. 

 

Charakterystyka Cimarec Mobil 25:  

 Hermetyczna obudowa przystosowana do pracy w 

temperaturach do 121°C i pod ciśnieniem do 2 bar (29 psi) 

pozwala na stosowanie mieszadła w łaźniach wodnych, 

komorach klimatycznych i autoklawach, a także mycie pod 

bieżącą wodą. 

 Duża moc i silne sprzężenie magnetyczne umożliwia 

mieszanie dużych objętości (do 10 l) lub płynów o 

podwyższonej lepkości. 

 Stopniowy rozruch. 

 Funkcja „Quick Stop” zatrzymująca mieszadło w ciągu 2 

sekund w celu ochrony naczynia przed stłuczeniem. 

 Klasa ochrony: IP68. 

 Warunki otoczenia: od -10 do +121°C; 2 bary / 29 psi (tylko 

mieszadło). 

 Gwarancja: 5 lat. 

 Wymaga opcjonalnego regulatora obrotów Telemodul 10M 

nr kat. 500119120 

 
Charakterystyka Cimarec Mobil 10:  

 Duża moc i silne sprzężenie magnetyczne umożliwia 

mieszanie dużych objętości (do 10 l) lub płynów o 

podwyższonej lepkości. 

 Stopniowy rozruch. 

 Funkcja „Quick Stop” zatrzymująca mieszadło w ciągu 2 

sekund w celu ochrony naczynia przed stłuczeniem. 

 Klasa ochrony: IP68. 

 Warunki otoczenia: od -10 do +56°C (tylko mieszadło). 

 Gwarancja: 5 lat. 

 Wymaga opcjonalnego regulatora obrotów Telemodul 10M 

nr kat. 500119120. 

 
Specyfikacja: 

Model  
Regulacja 
obrotów 

(obr./min.): 

Maks. 
mieszana 
objętość: 

Moc 

(W): 

Wymiary 

(śr. x wys.): 

Klasa ochrony i  
temp. otoczenia: 

Waga 
(kg): 

Numer 
kat.: 

Mobil 25 bez 
kontrolera* 

100 do 1000 10 l 10 128 x 32 
IP68 

-10 do 121°C 
1,7 50119112* 

Mobil 10 bez 
kontrolera* 

100 do 1000 10 l 10 128 x 32 
IP66 

-10 do 56°C 
0,7 50119111* 

* - Wymaga opcjonalnego regulatora obrotów Telemodul 10M nr kat. 500119120  

 


