
Všetky rozmery sú udávané v mm.  
 
Poskytnuté dáta a informácie sú založené na testoch  v laboratórnych podmienkach. Každý používate ľ by mal zváži ť otestovanie vhodnosti 
produktu vzh ľadom na špecifické požiadavky a spôsoby použitia. 
 
© 2012 DELO     Tieto technické informácie, ako aj všetky ich časti sú chránené autorským právom. 

Nový DELO-AUTOMIX systém 



Všetky rozmery sú udávané v mm.  
 
Poskytnuté dáta a informácie sú založené na testoch  v laboratórnych podmienkach. Každý používate ľ by mal zváži ť otestovanie vhodnosti 
produktu vzh ľadom na špecifické požiadavky a spôsoby použit ia. 
 
© 2012 DELO     Tieto technické informácie, ako aj všetky ich časti sú chránené autorským právom. 

  

Dvojkomorový zásobník 50 ml, miešací pomer  1:1 

 

Rozsah merania: 



Všetky rozmery sú udávané v mm.  
 
Poskytnuté dáta a informácie sú za ložené na testoch  v laboratórnych podmienkach. Každý používate ľ by mal zváži ť otestovanie vhodnosti 
produktu vzh ľadom na špecifické požiadavky a spôsoby použit ia. 
 
© 2012 DELO     Tieto technické informácie, ako aj všetky ich časti sú chránené autorským právom. 

  

Dvojkomorový zásobník 50 ml, miešací pome r 2 :1  

 

Rozsah merania: 



Všetky rozmery sú udávané v mm.  
 
Poskytnuté dáta a informácie sú založené na testoch  v laboratórnych podmienkach. Každý používate ľ by mal zváži ť otestovanie vhodnosti 
produktu vzh ľadom na špecifické požiadavky a spôsoby použitia. 
 
© 2012 DELO     Tieto technické informácie, ako aj všetky ich časti sú chránené autorským právom. 

  

Miešacia trubica B 050 krátka s uzáverom 
(balenie = 10 ks) /  uzáver (balenie = 100 ks) 

 

Orientácia vpustov 
k tejto osi Príchytný krúžok 

Telo mixéru 12 mixovacých elementov 

Rozsah merania: 

Kanálik: max. 0.3 mm 

Všetky priemery predstavujú kruh (Gauss) 

 



Všetky rozmery sú udávané v mm.  
 
Poskytnuté dáta a informácie sú založené na testoch  v laboratórnych podmienkach. Každý používate ľ by mal zváži ť otestovanie vhodnosti produktu 
vzhľadom na špecif ické požiadavky a spôsoby použitia. 
 
© 2012 DELO     Tieto technické informácie, ako aj všetky ich časti sú chránené autorským právom. 

  

Miešacia trubica B 050 univerzálna 
(balenie = 10 ks) 

 

Orientácia vpustov 
k tejto osi 

 
Príchytný krúžok 

24 mixovacých elementov Telo mixéru 

Rozsah merania: 

Kanálik: max. 0.3 mm 

Všetky priemery predstavujú kruh (Gauss) 



Všetky rozmery sú udávané v mm.  
 
Poskytnuté dáta a informácie sú založené na testoch  v laboratórnych podmienkach. Každý používate ľ by mal zváži ť otestovanie vhodnosti produktu 
vzhľadom na špecifické požiadavky a spôsoby použitia. 
 
© 2012 DELO     Tieto technické informácie, ako aj všetky ich časti sú chránené autorským právom. 

  

Nákres spojenia dvojkomorového zásobníku  50 ml, 
miešací pomer 1:1 
s miešacou trubicou B 050 univerzálna 

 

s miešacou trub icou B 050 krátk a 



Všetky rozmery sú udávané v mm.  
 
Poskytnuté dáta a informácie sú založené na testoch  v laboratórnych podmienkach. Každý používate ľ by mal zváži ť otestovanie vhodnosti 
produktu vzh ľadom na špecifické požiadavky a spôsoby použitia. 
 
© 2012 DELO     Tieto technické informácie, ako aj všetky ich časti sú chránené autorským právom. 

  

Nákres spojenia dvojkomorového zásobníku 50 ml, 
miešací pomer 2:1 
s miešacou trubicou B 050 univerzálna 
 

 

s miešacou trubicou B 050 krátka  
 



Všetky rozmery sú udávané v mm.  
Poskytnuté dáta a informácie sú založené na testoch  v laboratórnych podmienkach. Každý používate ľ by mal zváži ť 
otestovanie vhodnosti produktu vzh ľadom na špecifické požiadavky a spôsoby použitia. 

 
© 2012 DELO   Tieto technické informácie, ako aj vš etky ich časti sú chránené autorským právom. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dvojkomorový zásobník 200 ml, miešací pomer  1:1  

 Rozsah merania:  



Všetky rozmery sú udávané v mm.  
Poskytnuté dáta a informácie sú založené na testoch  v laboratórnych podmienkach. Každý používate ľ by mal 
zvážiť otestovanie vhodnosti produktu vzh ľadom na špecifické požiadavky a spôsoby použitia. 

 
© 2012 DELO   Tieto technické informácie, ako aj vš etky ich časti sú chránené autorským právom. 
 

  

Dvojkomorový zásobník 200 ml, miešací pomer  2:1  

 

  Rozsah merania:   



Všetky rozmery sú udávané v mm.  
Poskytnuté dáta a informácie sú založené na testoch  v laboratórnych podmienkach. Každý používate ľ by mal 
zvážiť otestovanie vhodnosti produktu vzh ľadom na špecifické požiadavky a spôsoby použitia. 

 
© 2012 DELO   Tieto technické informácie, ako aj vš etky ich časti sú chránené autorským právom. 
 

  

Miešacia trubica F 200 krátka  
(balenie = 10 ks) 

 

 18 mixovacých elementov  

Kanálik: max. 0.3 mm 

Všetky priemery predstavujú kruh (Gauss) 

 

Telo mixéru 



Všetky rozmery sú udávané v mm.  
Poskytnuté dáta a informácie sú založené na testoch  v laboratórnych podmienkach. Každý používate ľ by mal zváži ť 
otestovanie vhodnosti produktu vzh ľadom na špecifické požiadavky a spôsoby použitia. 

 
© 2012 DELO   Tieto technické informácie, ako aj vš etky ich časti sú chránené autorským právom. 
 

  

Miešacia trubica F 200 dlhá s luer -lock adaptérom  
(balenie = 10 ks) / Adaptér (balenie = 10 ks) 

 

Telo mixéru 24 mixovacých elementov 

Kanálik: max. 0.3 mm 

Všetky priemery predstavujú kruh (Gauss) 

 



Všetky rozmery sú udávané v mm.  
Poskytnuté dáta a informácie sú založené na testoch  v laboratórnych podmienkach. Každý používate ľ by mal 
zvážiť otestovanie vhodnosti produktu vzh ľadom na špecifické požiadavky a spôsoby použitia. 

 
© 2012 DELO   Tieto technické informácie, ako aj vš etky ich časti sú chránené autorským právom. 
 

  

Nákres spojenia dvojkomorového zásobníku 200 ml, 
miešací pomer 1:1 
s miešacou trubicou 200 F dlhá  

 

s miešacou trubicou 200 F krátka  
 



Všetky rozmery sú udávané v mm.  
Poskytnuté dáta a informácie sú založené na testoch  v laboratórnych podmienkach. Každý používate ľ by mal 
zvážiť otestovanie vhodnosti produktu vzh ľadom na špecifické požiadavky a spôsoby použitia. 

 
© 2012 DELO   Tieto technické informácie, ako aj vš etky ich časti sú chránené autorským právom. 
 

  

Nákres spojenia dvojkomorového zásobníku 200 ml, 
miešací pomer 2:1 
s miešacou trubicou 200 F dlhá 
 

 

s miešacou trubicou 200 F krátka 
 


