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Mixokret M 740 NEW Generation

De beste Mixokret, die ooit heeft bestaan

Mixokret M 740 NEW Generation
In een oogopslag

■■  Made in Germany

■■ Krachtige aandrijving 

■■  Innovatief uitlaat systeem en  
verbeterde koeling

■■  Nieuw controlepaneel voor  
makkelijk en snel gebruik in 
overeenstemming met de laatste  
veiligheidsvoorschriften

■■  Extreem robuust en impact 
bestendige motorkap 

■■  Hoge doorverkoopwaarde

■■  Weinig geluidsoverlast – slechts  
83 dB bij een afstand van 1 m

■■  Twee jaar garantie op de motor 
en compressor voor een bijkomende 
investeringsveiligheid

■■  Onderhoudsvriendelijk

■■  Robuust en polyvalent

■■  Krachtige 3-cilinder Deutz diesel 
motor (emissie categorie III A)

■■  Nieuwe radiobediening voor de 
sleepschop

■■  PKW-koppeling of (optioneel) 
LKW-koppeling, met geïntegreerd 
hijsoog

■■  Verzinkte en versterkte kuip

■■  Verschillende uitvoeringen  
mogelijk

Bekijk de video voor meer informatie over de Mixokret M 740 NEW
Generation, in het bijzonder over de Putzmeister testen en kwaliteitsverzekering op 
www.pmmortar.com/M740 of het Putzmeister Mörtelmaschinen Youtube kanaal op 
www.youtube.com/PMMoertelmaschinen.

Made in Germany.
Mörtelmaschinen Mörtelmaschinen
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Maximale gebruiksvriendelijkheid -
ontworpen voor jou

Mixokret M 740 NEW Generation -
want enkel het beste telt

Kwaliteit – made in  
Germany

Typisch Putzmeister – zoals veel van onze 
klanten, focussen we steeds op kwaliteit 
‘Made in Germany’. Alle onderdelen voor 
de Mixokret M 740 NEW Generation, zoals 
de motor en compressor zijn ontwikkeld en 
geproduceerd in Duitsland.

Alles onder één dak

Van Research & Development tot productie en het testen van onze machines – meer  
dan 200 werknemers bij Putzmeister Mörtelmaschinen werken hard om uw werkdag te  
vergemakkelijken. Maar het zijn jullie, onze klanten en jullie dagelijkse uitdagingen op  
de werf die onze motivatie en drijfveer zijn om te blijven innoveren.

Gebruiksvriendelijk  
luchtuitlaat systeem

De innovatieve luchtuitlaat systeem, een 
bijkomende luchtuitlaat en verbeterde  
koeling capaciteit verhoogt de gebruiks
vriendelijkheid van de machine aanzienlijk. 
Koude lucht wordt aangezogen naar de 
motor en compressor dankzij ventilatie 
sleuven in de motorkap. De uitlaatpijp  
bevindt zich onder het chassis zodat de 
bedienaar niet rechtstreeks wordt bloot
gesteld aan uitlaatgassen.

Uw voordelen in een oogopslag

■■ Krachtige aandrijving

■■  Innovatief uitlaat systeem en  
verbeterde koeling

■■  Nieuw controlepaneel voor  
gemakkelijk en snel gebruik

■■  Extreem robuust en impact 
bestendige motorkap

■■  Hoog afgewerkte kwaliteit – hoge 
doorverkoopwaarde 

■■  Weinig geluidsoverlast – slechts  
83 dB bij een afstand van 1 m

■■  Twee jaar garantie op de motor 
en compressor voor een bijkomende 
investeringsveiligheid 

■■  Onderhoudsvriendelijk

■■  Nieuwe radio bediening voor de 
sleepschop

Nieuw, eenvoudig bedieningspaneel zorgt voor groter  
gebruikersgemak

Alles wat u nodig heeft om uw Mixokret M 740 te bedienen, is makkelijk te bereiken.

De aan/uit switch, noodstop en drukmeter zijn steeds zichtbaar. Alle andere batterijen 
zijn steeds goed beschermd onder de kap. U heeft altijd een duidelijk overzicht op de 
ingestelde mengtijd, batterijniveau, brandstofniveau en draaiuren.
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Krachtig en duurzaam -  
gemaakt om te werken

Een motorkap die tegen een stootje kan Laadschop en laadbak  
maken het werk efficiënt

Functionaliteit, design en gewicht van de 
hydraulisch aangedreven laadbak en  
laadschop zijn verbeterd. Terwijl het ene 
mengsel wordt verpompt kan het andere al 
klaargemaakt worden. De nieuwe radiobe
sturing heeft vervangbare batterijen. Dit 
alles zorgt voor een groot ergonomisch 
comfort.

We hebben onze jarenlange ervaring in de machinebouw aangewend om de Mixokret M 740 
te herontwerpen. De motorkap is gemaakt van extreem sterk, impact bestendig materiaal.  
Het kan zonder problemen de val van een hamer van 10 meter hoog weerstaan en dat maakt 
de Mixokret zowel zeer duurzaam en heel makkelijk om te onderhouden. Het oppervlak is 
eenvoudig proper te maken en geeft stof en vuil geen kans om te blijven plakken.

Efficient, effectief,  
economisch – Innovaties 
Made by Putzmeister

Onze ingenieurs hebben de M 740 uitgerust 
met een krachtige aandrijving die zeer 
zuinig is en hebben er voor gezorgd dat 
de pomp zeer resistent is voor slijtage. 
Met andere woorden, het zorgt voor een 
constante producttoevoer en vermindert 
de beweging van de slangen.

Ontworpen voor het echte leven

De ‘new generation’ biedt u tal van  
verbeteringen op vlak van service,  
onderhoud en gebruiksvriendelijkheid. 
Waardoor uw operationele kosten  
opmerkelijk verminderen. Hoe makkelijker 
het is om aan alle onderdelen van de  
machine te werken, hoe minder tijd en 
geld verloren gaat. Duurzaam in elk 
aspect zorgt voor maximale rendabiliteit.

Getest onder de zwaarste condities

Het bewijs:standaard 100.000 test kilo
meters bij elke nieuw ontwikkelde machine. 
Kwaliteitsgarantie is bij ons een topprioriteit.
Daarom worden enkel modellen die deze 
test doorstaan in productie genomen. Het 
resultaat: een krachtigere en duurzame 
Mixokret die geschikt is voor de zwaarste 
werken. Dat is wat we verstaan onder 
“Made in Germany“.



Baustelle

7

Mixokret M 740 NEW Generation

Technical data

M 740 D M 740 DB M 740 DBS

Compressor 4.35 m³/min, afschakeling druk bij 8 bar

Aandrijving 3cilinder Deutz diesel motor, 33.5 kW bij 2500 tpm (klasse III A)

Max.druk 8 bar 8 bar 8 bar

Transportlengte/-hoogte* 180 m/30 verdiepingen 180 m/30 verdiepingen 180 m/30 verdiepingen

Theor. debiet* 3,8 m³/h 4,6 m³/h 5 m³/h

Gewicht (volle tank) 1542 kg 1740 kg 1814 kg

Vulhoogte 820 mm 400 mm 400 mm

Max. korrelgrootte 16 mm 16 mm 16 mm

Lengte × breedte × hoogte 4780 × 1480 × 1520 mm 5075 × 1480 × 2431 mm 5075 × 1480 × 2431 mm

Chassis geremd, geschikt voor de weg

Tank capaciteit 60 l 60 l 60 l

Bijzonderheden Basis Met ophaalbak Met ophaalbak en  
sleepschop

* Data hangt af van het materiaal en uitrusting

Materiaal van de fijnste korrel tot een  
maximum korrelgrootte van 16 mm

■■ Semi-droge chape

■■  Zand – de Mixokret M 740 transporteert zand met een  
maximum korrelgrootte van 8 mm (droog of vochtig)v

■■  Fijne korrel en kiezels – Materiaal met een korrelgrootte 
van 4 tot 8 mm en kiezels met een korrelgrootte van 4 tot  
16 mm kan moeiteloos getransporteerd worden

■■  Beton – Fijne beton, polystyrene beton en lichte beton met  
een maximum korrelgrootte van 16 mm

Putzmeister Service – Altijd dicht bij U

Onze machines zijn duurzaam en robust maar onderdelen blijven 
onderhevig aan slijtage. Daarom moeten er nu en dan onderdelen 
vervangen worden. Om de beschikbaarheid van deze onderdelen te 
garanderen, hebben we in ons hoofdkantoor in Aichtal en in heel 
Europa Service Centers waar u terecht kan. 

■■ Service centers in meer dan 150 landen wereldwijd

■■ Putzmeister service hotline Tel.: +49 (7127) 599699

■■ Originele en geteste onderdelen met snelle levertijd

■■ 12000 verschillende reserveonderdelen op stock

■■  Inspectie volgens de vereisten van de Duitse 
Ingenieurs Federatie (EN ISO 9001)

■■  Individuele trainingen en seminaries in de Putzmeister 
Academy

Standaaruitrusting Optioneel

Hijsoog Geverfde motorkap in RAL kleur

Compartiment voor gereedschap (40 l) Bestickering klant

Centraal smeersysteem LKWkoppeling

Werklamp 100 km/u chassis

PKWkoppeling Hogedrukreiniger

Brandstofmeter Mengtijd controle 

Werklamp achteraan 24 V

Dikkere slijtplaten

Hardox of plastieken slijtplaten 

Steunvoet

Afstandsbediening met kabel/radio

GPS Systeem

Putzmeister service stations in Europe


