PRODUCTCATALOGUS

DEENS ONTWERP
GEPRODUCEERD IN DE EU

M 80 DWANGMENGER (80 L)
De Baron M80 is een krachtige en efficiënte menger. De M80 zorgt
voor een optimale mengkwaliteit voor verschillende samenstellingen (van cementmortel tot specialistische steenachtige materialen
en traditionele op kalk gebaseerde materialen). Door een
gebruiksvriendelijk ontwerp en een perfecte balans is een veilige
en gemakkelijke hantering gewaarborgd. Een vermogensreserve
en een nagenoeg stille motor maakt de Baron M80 uniek in zijn
klasse.

• Door middel van wielen kan de menger

eenvoudig en veilig voor transport
worden geladen
• Ergonomisch ontwerp
• Stabiele en gebruiksvriendelijke
vergrendelde afdekking

• Elektrische onderdelen ondergebracht
in veilige behuizing

• Handbediende hoofdbeveiligings-schakelaar
met onderspanningsbeveiliging

• Motor beveiligd tegen vuil en water
• Kwaliteit, duurzaamheid en efficiëntie
• Onderhoudsvrije versnellingsbak en motor

• Robuuste voetbediende bakondersteuning
• Solide en kruiselings versterkte

• Eenvoudig en vanzelfsprekend

• Vierlaagse luchtbanden voor

frameconstructie

manoeuvreerbaarheid

in hantering en gebruik
• Veiligheidsfuncties
• Verwijderbare mengkop voor reinigingsgemak
• Duurzame poederlaklaag
• Goede ergonomie

• Noodstopschakelaar onderbreekt werking
van motor als de afdekking wordt geopend

• Een speciale bout borgt de afdekking in
de geopende en de gesloten stand

• Reinigings- en onderhoudsgemak

TECHNISCHE GEGEVENS:
BARON M 80
Motor
Motor
Versnellingsbak
Capaciteit
Breedte
Diepte
Hoogte
Gewicht

1.1 kW / 240 volt
1.1 kW / 110 volt
30 r/min
80 liter
62 cm
85 cm
108 cm
90 kg
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M 110 DWANGMENGER (110 L)
De Baron M110 is de beste in zijn klasse als het gaat om prestaties en
kwaliteit. Onze klanten waarderen de vele praktische functies van de
M110. De veiligheidsfuncties en het ergonomische ontwerp van de
M110 zorgen voor het creëren van nieuwe standaarden. Door een
volledig beveiligde motor en een nauwkeurige selectie van de beste
onderdelen en materialen is een lange levensduur gewaarborgd. De
M110 is een goed doordachte menger; van het nauwkeurig en veilig
legen van de bak tot het eenvoudig verwijderen en reinigen van de
mengkop. De M110 is zeer gedetailleerd ontworpen.

• Standaard uitgerust met zware stalen bladen
• Nauwkeurig en veilig legen van de bak
• Rubberen bladen verkrijgbaar als optie

• Eenvoudig verwijderen en
reinigen van de mengkop

• Hooggeplaatste hendel voor
eenvoudige toegang

• Robuuste bakconstructie

• Kwaliteit, duurzaamheid en efficiëntie
• Vooruitstrevend ontwerp

• Uitgangsbeveiliging
• Correcte uitgangshoogte

• Nauwkeurig en veilig legen

• Geen scherpe randen

voor hanteringsgemak

• Lange levensduur
• Noodstopknop tegenover
hoofdschakelaar aan/uit

• Volledig gelaste frameconstructie
• Duurzame frameconstructie

TECHNISCHE GEGEVENS:
BARON M 110
Motor
Motor
Versnellingsbak
Capaciteit
Breedte
Diepte
Hoogte
Gewicht

1.1 kW / 240 volt
1.1 kW / 110 volt
30 r/min
110 liter
68 cm
97 cm
108 cm
100 kg
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M 200 DWANGMENGER (200 L) - NIEUW!
De Baron M200 is nieuw in onze serie mengers. De perfecte capaciteit voor alle werkzaamheden waar net dat beetje meer voor
nodig is. De M200 heeft een 1,8 kW/2,2 kW motor die onder alle
omstandigheden voor voldoende vermogen zorgt. De M200 kan
in combinatie worden gebruikt met de nieuwe C2000 lichtgewicht
transportband om de efficiëntie nog meer te verhogen. Een verhoogde capaciteit en een robuuste en duurzame volledig gelaste
constructie maakt het kiezen voor de M200 een stuk eenvoudiger.

• Afstelbare bladen
• Eenvoudige en veilige hantering
• Efficiënt legen van de bak

• Veilige en robuuste constructie van de afdekking
• Veiligheidsschakelaar onderbreekt de werking
van de machine als de afdekking is geopend

• Werkelijke mengcapaciteit van 200 liter
• Kwaliteit, duurzaamheid en efficiëntie
• Perfecte capaciteit voor alle werkzaamheden
waar net dat beetje meer voor nodig is
• Eenvoudig te vullen met behulp van de

• Motor beveiligd tegen vuil en water
• Goede balans en hanteringsgemak
• Eenvoudig en veilig gebruik

nieuwe 2M lichtgewicht transportband
• Verbeterde efficiëntie en mengkwaliteit
• Ontwerp en technologie voor de toekomst
vandaag al beschikbaar
• Superieure kwaliteit en afwerking

• Duurzame gelaste constructie
• Hendels op handige plaatsen
• Door middel van wielen kan de menger eenvoudig
en veilig voor transport worden geladen

TECHNISCHE GEGEVENS:
BARON M 200
Motor
Motor
Versnellingsbak
Capaciteit
Breedte
Diepte
Hoogte
Gewicht

1.8 kW / 110 volt
2.2 kW / 380 volt
30 r/min
200 liter
85 cm
112 cm
128 cm
185 kg
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M 300 DWANGMENGER (300 L)
De Baron M300 levert het vermogen en de efficiëntie waar u om
vraagt. De M300 heeft een uiterst krachtige 4 kW motor en is
daardoor uniek in zijn klasse. De M300 beschikt over een groot
aantal producteigenschappen en voordelen. Door een superieur
ontwerp en superieure kwaliteit en duurzaamheid is de keuze niet
zo moeilijk meer.

• Optimale efficiëntie en ergonomie
• Vorkhefsteunen en hefsteunen
• Eenvoudig te vullen/laden met de
nieuwe 2M lichtgewicht transportband

• Stabiliteit door drie
verstelbare steunpoten

• Grote robuuste luchtbanden
• Wielen kunnen worden
verwijderd zonder gebruik
van gereedschappen

• Kwaliteit, duurzaamheid en efficiëntie
• Hefsteunen
• Vorkhefsteunen

• Directe versnellingsbak voorkomt
vermogensverlies
• Eenvoudig te verwijderen solide stalen bladen
• Stevige transportarm met volgwagenkoppeling
• Sterke mengkop

• 240 volts uitgang voor
transportband/accessoires

• Onderhoudsvrije versnellingsbak en motor
• Rubberen bladen verkrijgbaar als optie

• Elektrische onderdelen ondergebracht
in veilige behuizing

• Veilige en systematische
elektrische bedrading

TECHNISCHE GEGEVENS:
BARON M 300
Motor
Versnellingsbak
Capaciteit
Breedte
Diepte
Hoogte
Gewicht

4 kW / 400V
30 r/min
300 liter
104 cm
148 cm
137,5 cm
289 kg
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C 2000 TRANSPORTBAND - NIEUW!
De Baron C2000 zorgt voor een verbeterde efficiëntie en
hantering voor wat betreft een groot aantal alledaagse
werkzaamheden (hantering, laden en overbrengen van
materialen). De C2000 draagt bij aan een verbetering
van de veiligheid op het bouwterrein. U kunt eenvoudig
materiaal in de Baron menger laden of andere materialen
snel en efficiënt overbrengen. Een stabiele en uiterst
robuuste aluminium constructie zorgt voor een lange
levensduur en een grote capaciteit. De C2000 heeft een
laag gewicht, zodat deze eenvoudig door één persoon
kan worden gehanteerd. Door het gebruik van de C2000
blijft uw werkomgeving up-to-date met de toekomstige
veiligheidseisen.

• Het oorvormig ontwerp helpt
bij een veilige en eenvoudige
hantering van de transportband
• De riem van de transportband
bevindt zich boven de grond,
de bodem of boven stenen
• Rubberen bescherming en versterking aangebracht op laadgebied

• Laag gewicht zorgt voor hanteringsgemak
• Duurzame aluminium frameconstructie
• Grote trekkracht
• Robuuste PVC-riem
• Reinigings- en onderhoudsgemak

• Eenvoudig afstellen van
de transportband

• Sterke frameconstructie
• Het ‘breekpunt’ zorgt voor een
eenvoudige en veilige positionering

• Superieure kwaliteit en afwerking
• Eenvoudig en efficiënt laden
• Grote hopper verkrijgbaar als accessoire

• Hoofdschakelaar beveiligd
tegen beschadiging door
aanvaringsschade

• Noodstopknop tegenover
hoofdschakelaar aan/uit

TECHNISCHE GEGEVENS:
BARON C 2000
Gewicht
Riemlengte
Riembreedte
Totale lengte
Totale breedte
Trommelmotor
Max. trekkracht
Riemsnelheid

38 kg
230 cm
28 cm
268 cm
37 cm
0,25 kW / 110 volt
100 kg
0,32 m/s
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C 3300 - C 8000 TRANSPORTBAND
De uiterst duurzame en lichtgewicht aluminium frameconstructie zorgt voor een superieure hantering en een
lange levensduur. Waarborgen van topkwaliteit en het
gebruik van de beste lastechnologieën maken van Baron
transportbanden uiterst speciale producten. De prestaties
van de transportband zijn naar ieders tevredenheid door
een erg hoge nuttige last en een uitmuntende trekkracht.
Het ‘breekpunt’ op het frame zorgt voor een veilige aansluiting van de mengers met geforceerde menging (200
L/300 L) of een container. De transportband is leverbaar
met een PVC-riem of een rubberen riem.

• Grote trommelmotoren met grote trekkracht
en lange levensduur
• Volledig gelaste frameconstructie

• Afdoende laadbreedte
• Veilige positionering van
de transportband bij het
‘breekpunt’ van het frame
• Zwaar aluminium frame en
afwerking van hoge kwaliteit

• ‘Ploeg’ zorgt voor een schone riem
• Koppelen van afzonderlijke transportbanden

• Uitstekende dwarsstabiliteit
• Stevig ontwerp en stevige constructie

mogelijk
• Eenvoudig afstellen en vastzetten van de riem

zorgen voor duurzaamheid

• Optionele PVC-riem of rubberen riem
• Efficiënt en veilig laden
• Eenvoudige opbouw
• Een optionele hopper zorgt

• Stevig onderstel met klemsteunen
• Flexibele positionering zorgt
voor een optimale efficiëntie

voor een optimaal gebruik van

• Vierlaagse luchtbanden

de transportbandcapaciteit

TECHNISCHE GEGEVENS  BARON TRANSPORTBANDEN
Model

C 3300

C 4500

C 6000

C 8000

63

75

90

110

Riemlengte (mm)

3300

4500

6000

8000

Riembreedte (mm)

340

340

340

340

Totale lengte (mm)

3900

5100

6600

8600

Totale breedte (mm)

480

480

480

480

Trommelmotor (110 volt)

0,55

0,55

0,75

0,75

Max. trekkracht (kg)

150

150

200

200

Riemsnelheid (m/s)

0,32

0,32

0,32

0,32

Gewicht (kg)
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HET BEDRIJF
Baron is een dynamisch en innovatief
bedrijf en is marktleider op het gebied
van mengers met geforceerde menging
en transportbanden. Wij ontwerpen,
produceren en verkopen onze producten
aan de hand van de hoogste kwaliteitseisen,
zodat onze klanten er vele jaren plezier
aan kunnen beleven en verzekerd zijn van
een betrouwbare en efficiënte service.

DE PRODUCTEN
Baron producten worden ontworpen in
nauwe samenwerking met onze technici,
ontwerpers en klanten. Wij kopen onze
ruwe materialen en onderdelen bij de beste
leveranciers en maken gebruik van de
nieuwste en meest betrouwbare motoren.
De nadruk ligt bij Baron op veiligheid,
kwaliteit, duurzaamheid, ergonomie en
gebruiksvriendelijkheid.

DE VISIE
Baron hanteert een beleid gebaseerd op
voortdurende productverbetering. Door
goed te luisteren naar onze klanten en de
voortdurend veranderende marktvereisten
in de gaten te houden, proberen we er voor
te zorgen dat onze producten altijd in de
top van het marktsegment meedraaien.
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