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MIXER / BLANDARE 

Maskiner—Mixer-Blandare 

PRIMEDGE SWEDEN´S SORTIMENT AV MIXER / BLANDARE FÖR LIVSMEDELSINDUSTRIN  
I SAMARBETE MED LAKIDIS 

 

 LM40/PL40  PL300L/PLV300L  PL900L/PLV900L 

 LM150/LMV150  LM400L   PZV1000L 

 PL180   PL450L/PLV450L  LMV1500L/PLV1500L 

 LM250   PZV500L 
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Maskiner—MIXER-LM40/PL40 

LAKIDIS LM40/PL40 

LM40 är en bordmixer helt tillverkad i rostfritt för mindre batcher. 
Slålen är tiltbar för enkel tömning. 
 

PL40 är en liten mixer med stativ tillverkad helt i rostfritt för att blanda 
mindre batcher. Går att addera ingredienser under blandning genom luckan i 
det specialdesignade locket. Töms genom ett hål i bottnen. 
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Maskiner—MIXER-LM150/LMV150 

LAKIDIS LM150 & LMV150 

LM150 är en robust maskin för att mixa köttprodukter, helt tillverkad i rostfritt. 
Skålen med säkerhetslock är tiltbar för enkel tömning. När locket är öppet roterar inte paddlarna. 
Paddlarna går att rotera både med och moturs, manuellt eller automatiskt. 
I automatiskt läge ändrar paddlarna riktning enligt förinställd tid. 
Vid tömning måste operatören trycka på två knappar samtidigt  så båda händerna är upptagna, detta för att 
undvika skador. Maskinen kan utrustas med avtagbara paddlar. 

LMV150 har en 150L skål med en paddel geometrisk byggd, anpassad för hamburgare eller 
andra känsliga produkter. Vakuum tillvalet gör denna maskin perfekt för krävande produkter. 
Skålen är tiltbar för enkel tömning. 
Blandarvingen kan köras både med och moturs. 
Blandningstiden och vakuumtrycket är ställbart. 
Säkerhetslock, vingen stannar då locket öppnas 
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Maskiner—Mixer—Blandare 

LAKIDIS PL900L/PLV900L 

PL900L är tillverkad för att blanda kött, fisk, fågel och andra livsmedelsprodukter. Den är utformad för att blanda produkter 
såsom såser, kryddor och andra livsmedelstillsatser så de blir homogeniserade. Detta uppnås genom att paddlarna roterar in i 
varandra och samtidigt har en liten höjdskillnad mellan sig. Produkten förs in genom en laddningsanordning och efter dess 
process driver det dubbla paddelsystemet den till utloppet. Utloppssystemet är placerat i botten av skålen, på framsidan av   
maskinen. Efter blandning töms produkten i en 200L skänkvagn genom en speciell öppning placerad på den lägsta punkten på 
framsidan av maskinen. Paddlarna kan arbeta både med och moturs med variabel hastighet, alla lock har brytare för att elimi-
nera klämskador. 
 
Extra utrustning på PLV900L är följande: 

• Vakuumpump 

• Tätslutande lock 

• Kraftigare maskinstomme 
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Maskiner—Mixer—Blandare 

LAKIDIS LMV1500L / PLV1500L 

LMV1500L mixern är en mycket stark maskin tillverkad helt i rostfritt stål. Den är speciellt utformad för att bearbeta stora 
mängder produkter. Blandaren är utrustad med en skål på 1500 liter produkt. Denna skål är säkert stängd med ett kraftigt lock i 
rostfritt stål.  
 

• Skålen innehåller två specialdesignade blandningsarmar, placerade i separata nivåer av skålen  

• Den breda utloppsluckan gör att bearbetad produkt enkelt kan komma ut ur maskinen.  

• Locket över skålen öppnas med ett hydraulsystem  

• Främre utloppsluckan öppnas med ett pneumatiskt system  

• Det finns en skyddsskena runt mixerns skål, när den trycks ned stannar maskinen  

• En observationsplattform finns på sidan av maskinen för att underlätta vid kontroll och rengöring  

• Liften för 200L skänkvagnar kan fästas på maskinen (tillval)  

• Blandaren står på fyra (4) kraftiga gummifötter  

• Maskinen är helt stängd undertill, så ingen smuts kommer in vid rengöring  

• Det finns ett separat elektriskt styrkort inuti mixern  
 
LAKIDIS LMV1500L mixer har förmågan att blanda alla produkter under vakuum när maskinen är ansluten till en anpassad 
vakuumpump.  

PLV1500L är utformad som LMV1500L fast med dubbla utloppsluckor så man kan tömma produkten i 2st 200L skänkvagnar 
samtidigt. 
Max skålkapacitet: 1500 liter  Motor Vakuumpump: 4,4 Kw 
Produktkapacitet: 300 - 800 Kg  Vakuum pump: 63 m3/h 
Maskinens vikt: ca 3000 Kg  Hydraulmotor: 2,2Kw 
Motorer: 2 x 8 Kw (LMV1500L 18,5Kw) 
Liftens motor: 1,1 Kw 


