MIXMAN
DE PERSLUCHTBAND
VOOR ECHTE MANNEN

Nederland

Betrouwbare en krachtige machines voor hoge eisen.
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GB Machines

‘MET DE KLANT, VOOR DE KLANT’
DE FILOSOFIE VAN GB MACHINES.

Hartelijk welkom bij GB Machines GmbH & Co. KG, uw competentiecentrum voor dekvloermachines en toebehoren
uit Schloß Holte in Westfalen!
Op de volgende pagina's nodigen wij u uit om meer te weten te komen over ons bedrijf, onze producten en onze
diensten.
GB Machines - een competente partner met jarenlange ervaring
GB Machines GmbH & Co KG werd in de zomer van 2012 opgericht en is gebaseerd op de jarenlange ervaring
en kennis van de twee oprichters Ludger Glaap en Fritz Brinkmann. Sinds de jaren tachtig is Ludger Glaap stevig
geworteld in de bouwmaterialenindustrie en in het bijzonder in de machinebouw. De heer Fritz Brinkmann
daarentegen wijdt zich sinds de jaren zestig aan de ontwikkeling en productie van dekvloermachines. De twee
directeuren worden ondersteund door een gekwalificeerd team op het gebied van technologie, verkoop, productie
en service.
Filosofie - klantenservice en klantgerichtheid
In de dekvloerindustrie, die voornamelijk bestaat uit kleinere ondernemingen, is GB Machines GmbH & Co. KG
een sterke partner die het zware fysieke werk op de bouwplaats aanzienlijk vergemakkelijkt met een portfolio van
moderne en op de praktijk gerichte afwerkmachines. Volgens de bedrijfsfilosofie van het bedrijf zijn hoogwaardige
en betrouwbare dekvloermachines echter niet voldoende om de dekvloerindustrie te ontlasten. Daarom ziet GB
Machines GmbH & Co. KG zichzelf als een servicegerichte partner die haar klanten in woord en daad bijstaat.
Dankzij een veelzijdig aanbod voor speciale bouwprojecten, onderhoud, service en technische ondersteuning
garandeert GB Machines GmbH & Co. KG een betaalbare werkwijze en de karakteristieke lange levensduur van de
machines.
Dekvloermachines plus praktische kennis
Bij het ontwerpen van nieuwe dekvloermachines maakt GB Machines GmbH & Co. KG gebruik van haar rijke
ervaring, maar houdt ook rekening met de suggesties voor verbetering en wensen van de mensen die dagelijks
met de machines werken. Verkoopmedewerkers en klantenservice onderhouden nauw contact met de werkvloer en
laten klantenadviezen of speciale verzoeken doorstromen naar de verdere ontwikkeling.
Hoogwaardige componenten, uitstekende materiaalkwaliteit en bekwame productie in de modern uitgeruste
productiehallen, inclusief continue kwaliteitsbewaking, garanderen ook de betrouwbaarheid en prestaties van de
machineportfolio die typisch is voor GB Machines.
Om de efficiëntie van dekvloermachines van GB Machines op de bouwplaats verder te verhogen, bieden wij
regelmatig praktijkgerichte opleidingen aan voor medewerkers uit de industrie.

Ludger Glaap & Fritz Brinkmann Machines GmbH & Co. KG
An der Heller 4-12
D-33758 Schloß Holte
Telefoon: + 49 (0) 52 07 / 92 47 3 0		
Fax:
+ 49 (0) 52 07 / 92 47 3 100
E-mail: info@gb-machines.de
www.gb-machines.de			
Fritz Brinkmann
Zaakvoerder

Ludger Glaap
Zaakvoerder
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MIXMAN IN DETAIL

DOORDACHTE PLANNING TIJDENS DE BOUW.
COMPONENTEN VAN HOGE KWALITEIT.

Door de jarenlange ervaring van onze ingenieurs en technici en onze intensieve contacten met de gebruikers hebben wij de
MIXMAN ontwikkeld volgens de eisen en voorwaarden op de bouwplaats. Dit betekent dat de MIXMAN perfect is aangepast
aan de omstandigheden op de bouwplaats. Vermogen, betrouwbaarheid en veiligheid zijn drie van de belangrijkste
kenmerken van de MIXMAN.
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Invoer en vultrechter

Luchtfilter

De versie met invoer bespaart u kostbare tijd en
vermijdt stilstand op de bouwplaats.

Het luchtfilter is ontworpen om vuil en vliegende
onderdelen af te weren. Bovendien kan het filter op
elk moment eenvoudig worden vervangen.

MIXMAN

Boven- en onderlucht
De solide verwerkte boven- en onderlucht
garandeert een constant en probleemloos
proptransport.

KRACHTIG
De MIXMAN biedt hoge prestaties dankzij de dieselmotor die
in de MIXMAN is geïnstalleerd (of de elektrische motor in de
elektrische versie). Afhankelijk van de variant (D4 of D5) heeft
de MIXMAN een 3-cilinder- of 4-cilinderdieselmotor. De in de
MIXMAN geïnstalleerde ATLAS COPCO-compressor zorgt voor
een hoog transportvermogen. Bij MIXMAN D4 ca. 4,3 m3 tot
4,9 m3 bij ca. 7 bar aanvoerdruk. Bij MIXMAN D5 ca. 5,2 m3
bij ca. 7 bar aanvoerdruk.

BETROUWBAAR

Door de hoge kwaliteit van de componenten en de robuuste
afwerking van de MIXMAN is hij uiterst betrouwbaar
in gebruik. De slijtagebescherming, die ook door de
componenten wordt verbeterd, maakt van de MIXMAN een
uiterst zuinige machine. Dankzij de doordachte planning
tijdens de bouw van de machine wordt de vervanging van
reserveonderdelen zo veel mogelijk vereenvoudigd, wat
een snelle en vlotte installatie van gestandaardiseerde
montageonderdelen mogelijk maakt. Dankzij dit
praktijkgerichte systeem is uw MIXMAN zo snel mogelijk weer
klaar voor gebruik.

VEILIG
Een soepele werking op de bouwplaats is een van de
belangrijkste punten bij het gebruik van machines. Dit omvat
niet alleen de betrouwbaarheid van de machine, maar ook
de veiligheid van de gebruiker. De MIXMAN voldoet daarom
aan alle geldende veiligheidsvoorschriften. Het nieuwe
automatische uitschakelingssysteem is slechts een klein
onderdeel van het volledig nieuwe veiligheidspakket. Want uw
veiligheid en die van uw medewerkers is belangrijk voor ons.

EFFICIËNT

De ingenieurs van GB hebben de MIXMAN verder
geoptimaliseerd. Dit toont een evenwichtige balans tussen
vermogen en energieverbruik. Hierdoor beschikt de gebruiker
te allen tijde over een constante pompbeweging, waardoor
slechts minimale slangpuntjes ontstaan.
Dankzij deze efficiëntie bespaart u brandstof en andere
hulpbronnen, zodat de MIXMAN de bedrijfskosten van uw
bedrijf verlaagt.
MIXMAN
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MIXMAN

KRACHTIGE PROFESSIONAL.
De MIXMAN biedt met zijn sterke en betrouwbare prestaties de beste ondersteuning op de
bouwplaats. De jarenlange ervaring van de heer Fritz Brinkmann en zijn medewerkers maakt de
MIXMAN tot een van de beste machines in zijn klasse. Robuust door eersteklas componenten,
veilig dankzij de nieuwste technologie en economisch door een betere slijtagebescherming.

INVOER
Nieuwe bredere invoer voor
betere vulling. Ook de afvoer
van het zand in de ketel is
verbeterd.

HYDRAULISCHE CILINDER
Hefcilinder met afsluitkraan

AFSLUITDEKSEL
Kies tussen de varianten. GB
Machines biedt zowel een
handmatige als automatische
variant aan. Kies zelf.

LAMPHOUDER
Volledig nieuw ontwerp,
beschikbaar in 12 V en 24 V
EU-goedgekeurde versie.

OVERRIJBESCHERMING
Verplichting volgens Europese
toelating. Innovatieve
oplossing als ondersteuning
op de bouwplaats.
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MIXMAN

CHASSIS
Het hoogwaardige chassis, vervaardigd
in Duitsland, biedt de beste bescherming
tegen corrosie door middel van een
kathodische dipcoating. Het chassis wordt
ook beschermd door een hoogwaardige
poedercoating.

START-STOP AUTOMATISCH
De automatische start-stop werkt op dezelfde manier als in
de automobielindustrie. De MIXMAN schakelt automatisch uit
wanneer de machine langere tijd niet wordt gebruikt, waardoor
de energiekosten worden verlaagd en het materiaal wordt
beschermd. De functie kan te allen tijde worden gedeactiveerd.

MACHINEVARIANT - DYNAMIC
De Dynamic-versie geeft u een prestatieboost. Vooral bij het
overbruggen van lange afstanden of hoogteverschillen is de
Dynamic-versie de juiste keuze. Met de vermogenafstelling op
Dynamic wordt het toerental verhoogd en beschikt u over de
nodige extra kracht.

MOTOR
De MIXMAN wordt uitsluitend
uitgerust met hoogwaardige
motoren. De motoriseringen vindt u
op de volgende pagina.

KAP
De dubbelwandige kap is uitstekend
geluidsisolerend. De grote luchttoevoer zorgt
voor een optimale toevoer van verse lucht.
De robuuste constructie overtuigt door zijn
hoge duurzaamheid.

UITRUSTING
Start-Stop automatisch

□

Ecomatic

□

Dynamic

□

Uitlaat midden (mengtank)

□

Deksel handmatig

□

Deksel automatisch

✓

Roetfilter

□

Centrale smeervoorziening

✓

Werklamp

□

Hogedrukreiniger

□

Trekoog

□

Koppeling autotrekhaak

✓

Reclame (op verzoek van de klant)

□

Zijvak

□

Lamphouder 24 V

□

Silo-uitvoering

□

Veiligheidsbeugel

□

Gps

□

100 km/u toegestaan

□

Materiaalslangen

□

Diefstalbeveiliging

□

Gepantserde slijtplaten

□

□ Optioneel		

✓ Standaard

LUCHTTOEVOER
Met de geoptimaliseerde
luchttoevoer bereikt u een
aanzienlijke verbetering van
de transporttijd.

STUURSTANG
De stuurstang is eenvoudig in
hoogte verstelbaar en vormt een
homogene eenheid met het in
Duitsland gepatenteerde
trekapparaat van BPW.

Steunwiel
Het nieuwe automatische steunwiel van GB
Machines maakt het eenvoudig om het steunwiel
in te klappen. BPW is de toonaangevende
fabrikant van assen voor vrachtwagens.
MIXMAN
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MIXMAN D4/D5

PERSLUCHTBAND ALS 3- OF 4-CILINDERDIESELMOTOR.

De MIXMAN D4 en de MIXMAN D5 in de standaarduitvoering. Het materiaal wordt
rechtstreeks via de toevoertrechter boven het mengvat in het vat gegoten. Het bijvullen
vindt plaats nadat het eerder gevulde mengsel is verwerkt.
MIXMAN D4
Uitvoering
Aandrijving
Compressor
Drukmengvat
Vulhoogte
Tankinhoud
Verkeerslicentie
Gewicht
Afmeting (l x b x h) in mm

*
**

MIXMAN D4B/D5B

MIXMAN D5

Standaard

Standaard

3-cilinderdieselmotor

4-cilinderdieselmotor

ATLAS COPCO

ATLAS COPCO

200 liter netto-inhoud

200 liter netto-inhoud

890 mm

890 mm

59 liter

59 liter

80 km/u - 100 km/u, technisch
mogelijk tot 140 km/u**

80 km/u - 100 km/u, technisch
mogelijk tot 140 km/u**

1.700 kg*

1.740 kg*

4850 x 1580 x 1550

4850 x 1580 x 1550

afhankelijk van uitrusting
respectievelijke nationale voorschriften moeten
in acht worden genomen

PERSLUCHTBAND ALS 3- OF
4-CILINDERDIESELMOTOR MET INVOER.

De MIXMAN D4B en MIXMAN D5B zijn uitgerust met een hydraulische invoer. Door de
grotere vulopening kan het materiaal gemakkelijker ingevoerd worden en dankzij de vorm
van de trechter kan het mengvat nauwkeuriger gevuld worden. Dit bespaart u mankracht
en tijd.
Terwijl het mengvat het gevulde materiaal verwerkt, kan de invoer tegelijkertijd worden
bijgevuld.
MIXMAN D4B
Uitvoering
Aandrijving
Compressor
Drukmengvat
Vulhoogte
Tankinhoud
Verkeerslicentie
Gewicht
Afmeting (l x b x h) in mm

*
**

MIXMAN D4BS/D5BS

MIXMAN D5B

Aanbrenger

Aanbrenger

3-cilinderdieselmotor

4-cilinderdieselmotor

ATLAS COPCO

ATLAS COPCO

200 liter netto-inhoud

200 liter netto-inhoud

425 mm

425 mm

59 liter

59 liter

80 km/u - 100 km/u, technisch
mogelijk tot 140 km/u**

80 km/u - 100 km/u, technisch
mogelijk tot 140 km/u**

1.810 kg*

1.850 kg*

5000 x 1580 x 2450

5000 x 1580 x 2450

afhankelijk van uitrusting
respectievelijke nationale voorschriften
moeten in acht worden genomen

PERSLUCHTBAND ALS 3- OF
4-CILINDERDIESELMOTOR MET
INVOER EN KRABBER.

De MIXMAN D4BS en de MIXMAN D5BS beschikken naast de
invoer ook over een krabber. Met behulp van de krabber wordt het
vullen van de invoer sterk vergemakkelijkt. Door middel van een kabellier kan
het gewenste materiaal rechtstreeks in de invoer worden getrokken. Daardoor
wordt de werkroute geoptimaliseerd en bespaart u mankracht en tijd.

MIXMAN D4BS
Uitvoering
Aandrijving
Compressor
Drukmengvat
Vulhoogte
Tankinhoud
Verkeerslicentie
Gewicht
Afmeting (l x b x h) in mm

MIXMAN
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*
**

MIXMAN D5BS

Invoer/krabber

Invoer/krabber

3-cilinderdieselmotor

4-cilinderdieselmotor

ATLAS COPCO

ATLAS COPCO

200 liter netto-inhoud

200 liter netto-inhoud

425 mm

425 mm

59 liter

59 liter

80 km/u - 100 km/u, technisch
mogelijk tot 140 km/u**

80 km/u - 100 km/u, technisch
mogelijk tot 140 km/u**

1.890 kg*

1.930 kg*

5000 x 1580 x 2450

5000 x 1580 x 2450

afhankelijk van uitrusting
respectievelijke nationale voorschriften
moeten in acht worden genomen

MIXMAN E3/B/BS

PERSLUCHTBAND ALS ELEKTRISCHE VARIANT MET
INVOER EN KRABBER.

De MIXMAN E3 32A is ontworpen als schakelbare elektrische machine, waarmee u ook moeiteloos in de 32A-serie kunt
werken. Door de luchtbesparingsmethode kunnen de prestaties van de E3 vergeleken worden met die van conventionele
persluchtbanden. De moderne schroefcompressor is ontwikkeld en
met succes getest op de zwaarste omstandigheden.

MIXMAN E3

MIXMAN E3B

Uitvoering

Standaard

Aanbrenger

Schraper

Aandrijving

Elektromotor 22 KW,
400 V driefasenstroom

Elektromotor 22 KW,
400 V driefasenstroom

Elektromotor 22 KW,
400 V driefasenstroom

Compressor

Schroefcompressor

Schroefcompressor

Schroefcompressor

265 liter netto-inhoud

265 liter netto-inhoud

265 liter netto-inhoud

500 liter

500 liter

500 liter

80 km/u - 100 km/u

80 km/u - 100 km/u

80 km/u - 100 km/u

1.710 kg*

1.940 kg*

2.010 kg*

5,5 kW

5,5 kW

5,5 kW

Drukmengvat
Persluchtbesparing
Verkeerslicentie
Gewicht
Mengaandrijving

MIXMAN E4/B/BS

MIXMAN E3BS

PERSLUCHTBAND ALS ELEKTRISCHE VARIANT MET INVOER EN
KRABBER.

De MIXMAN als elektrische versie werkt volledig op elektriciteit en heeft een krachtige elektrische machine. Een groot voordeel
hiervan is dat er totaal geen dieselkosten zijn. Ook de geluidsemissie is zeer laag. De MIXMAN E4 is
er in de standaarduitvoering, met invoer (MIXMAN E4B)
en met invoer en krabber (MIXMAN E4BS).

MIXMAN E4

MIXMAN E4B

MIXMAN E4BS

Uitvoering

Standaard

Aanbrenger

Krabber

Aandrijving

Elektrische motor 30
KW, 400 V driefasig,
50 Hz

Elektrische motor 30
KW, 400 V driefasig,
50 Hz

Elektrische motor 30
KW, 400 V driefasig,
50 Hz

Compressor
Drukmengvat
Vulhoogte
Verkeerslicentie
Gewicht
Afmeting (l x b x h) in mm

ATLAS COPCO

ATLAS COPCO

ATLAS COPCO

200 liter netto-inhoud

200 liter netto-inhoud

200 liter netto-inhoud

900 mm

420 mm

420 mm

80 km/u - 100 km/u

80 km/u - 100 km/u

80 km/u - 100 km/u

1.710 kg*

1.940 kg*

2.010 kg*

4850 x 1580 x 1550

5000 x 1580 x 2450

5000 x 1580 x 2450

MIXMAN
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MIXMAN IN GEBRUIK

GEBOUWD IN DE HAL,
THUIS OP DE BOUWPLAATS.

De MIXMAN is de persluchtband met het hoogste aantal nieuwe registraties in 2015. Dit feit is een extra kwaliteitskenmerk
voor de MIXMAN. Of het nu in een eengezinswoning of op een grote bouwplaats is, de MIXMAN bewijst overal zijn efficiëntie.
Naast de ontelbare bouwplaatsen in Duitsland wint de MIXMAN ook in het buitenland steeds meer aan populariteit. Overtuig
uzelf van de eersteklas prestaties van de MIXMAN. Ook op uw bouwplaats bezoeken wij u graag.
Op aanvraag kunnen wij ook de kleur en het logo op de kap van uw MIXMAN aan uw bedrijf aanpassen. Zo zijn individualiteit
en een gelijktijdig reclame-effect gegarandeerd.

MIXMAN D4BS
Oostenrijk
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MIXMAN

MIXMAN D4BS
Turkije

MIXMAN D4BSDuitsland

VERKOOP

VOOR DE KLANT - MET DE KLANT.

Klantenbinding, betrouwbaarheid en eerlijkheid staan centraal in het
dagelijkse werk bij Ludger Glaap & Fritz Brinkmann Machines GmbH & Co.
KG. Daarom vertrouwen wij op een sterk en competent verkoopteam, dat
altijd volgens deze principes handelt en onze klanten en partners ondersteunt
bij alle vragen over onze dekvloermachines en geautomatiseerde systemen.
Uitstekende service in combinatie met een bijzondere binding met de klant
kenmerkt ons verkoopteam. Onze medewerkers staan altijd open voor de
zorgen van onze partners en klanten. Met het doel om snelle beslissingspaden
te vinden. Even belangrijk voor ons is de wederzijdse uitwisseling van
informatie over onze machines om ze af te stemmen op de eisen en behoeften
van onze klanten.

WERKPLAATS

GB verkoopteam Noord:
Mobiel: +49 (0) 151 180 68 728

GB Verkoopteam Oost:
Mobiel: +49 (0) 151 180 68 721

GB Verkoopteam West:
Mobiel: +49 (0) 151 180 68 730

GB Verkoopteam Zuid:
Mobiel: +49 (0) 151 180 68 727

SNEL EN GEMAKKELIJK TE REPAREREN,
GB MACHINES KWALITEITSGARANTIE.

GB Machines GmbH & Co. KG ziet zichzelf als dienstverlener en partner voor haar klanten en weet daarom precies hoe belangrijk
onderhoud, reparatie en technische ondersteuning zijn. Om de levensduur van uw machine te bevorderen is regelmatig
onderhoud onmisbaar. De servicewerkplaats in Schloß Holte biedt onze klanten een uitgebreid dienstenportfolio en een ruim
aanbod reserveonderdelen. Hoog niveau van service en kwaliteit staan bij ons natuurlijk centraal. Onze werkplaatsmedewerkers
zijn al jaren vertrouwd met het onderhoud en de reparatie van dekvloermachines en zijn door regelmatige technische training
en bijscholing op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Met onze servicewagen komen we direct naar uw bouwplaats. Onze
hotline om afspraken te maken is 24 uur per dag beschikbaar.

Als klant van onze servicewerkplaats profiteert u drie keer:
- Onderhoud, reparatie en technische ondersteuning op het hoogste niveau
- Hooggekwalificeerde medewerkers
- Snel en eenvoudig een afspraak maken en verdere afhandeling

LEASEN

Hotline om een afspraak te maken met
onze servicewagen:

+49 (0) 52 07 - 92 473 - 0

GOED LEASEN MET
MIXMAN FINANCING

Spaar uw eigen kapitaal en huur goedkoop een machine van GB Machines. Vraag naar onze
aantrekkelijke leasepakketten en profiteer van onze individuele financieringsmogelijkheden.

nd*

,50 / maa

vanaf € 421

KLANTENSERVICE

nd*

,50 / maa

vanaf € 475

nd*

6,50 / maa

vanaf € 53

WIJ ZIJN ER VOOR U EN PAKKEN UW
ZORGEN AAN.

Onze getrainde klantenservice en verkoopmedewerkers zullen uw aanvraag zo goed mogelijk afhandelen. Hebt u vragen
of wenst u advies, bel ons dan of stuur ons een e-mail:
Ludger Glaap & Fritz Brinkmann Machines GmbH & Co. KG
An der Heller 4-12
Telefoon: +49 (0) 52 07 / 92 47 3 0		
D-33758 Schloß Holte
Fax:
+49 (0) 52 07 / 92 47 3 100

E-mail: info@gb-machines.de
Web:
www.gb-machines.de
MIXMAN
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Ludger Glaap & Fritz Brinkmann Machines GmbH & Co. KG
An der Heller 4-12
D-33758 Schloß Holte
Telefoon: +49 (0) 52 07 / 92 47 3 0
Fax:
+49 (0) 52 07 / 92 47 3 100
E-mail: info@gb-machines.de
Web:
www.gb-machines.de

www.youtube.com/gbmachines		www.facebook.com/gb.machines

MIXMAN OVERZICHT
¬¬ Eenvoudige bediening
¬¬ Verbeterd koelsysteem
¬¬ Nieuw veiligheidsconcept
¬¬ Breed assortiment accessoires
¬¬ Gewaarborgde levering van
reserveonderdelen

¬¬ ‘Made in Germany’
¬¬ Hoge doorverkoopwaarde
¬¬ Robuust, krachtig, efficiënt
¬¬ Betrouwbare techniek
¬¬ incl. operationele veiligheidstest

