
Áp dụng cho những ứng dụng đa dạng nhất và yêu cầu cao nhất 
trong việc sản xuất vật liệu xây dựng chất lượng

For the most diverse applications and highest demands 
for the production of quality building materials

Bei TEKA dreht sich alles um das Mischen.

CỐI TRỘN HÀNH TINH HAI CHIỀU HIỆU SUẤT CAO TPZ
High-Performance Counter-Current Planetary Mixers TPZ
Sản Phẩm Của Đức  ·  Product of Germany



TEKA Counter-Current Plan-
etary Mixers are available in 
sizes ranging from 250 to 4500 
liters filling capacity, resulting 
in concrete outputs from 0,17 to 
3,0m3.  

TEKA Planetary Mixers offer:

> Efficient homogenization of the batch in 
 the shortest possible time through 
 effective mixing system (1) 

> High output, at constant product quality  
 even for the most diverse mix designs 

> Compact, user-friendly design with high  
 operational safety

> Long life expectancy, with low investment  
 and operational costs

> Various available options and accessories  
 offer the ability to execute a wide range of  
  diverse mixes suitable for modern     
  production equipment.

2 | Mixer pan: Low overall height due to ex-
ternally mounted discharge gate assembly; 
easy access to inside of mixer. 

3 | Robust and compact design of drive 
system: Only one drive motor means high 
efficiency, turbo-coupling is standard 
equipment from TPZ 1500. As an option, 
a frequency converter can be installed in 
order to optimally adjust the speed of the 
mixing tools. 

4 | Separate hydraulic power unit for oper-
ating the discharge gate(s), manual pump 
to operate discharge gate in the event of a 
power failure.

Opening of discharge gate to any degree; 
large gate opening for short discharge 
times, protected installation of proximity 
switches.

2 | Cối trộn kiểu chảo: Tổng thể chiều cao 
thấp do cửa xả được lắp bên ngoài, dễ dàng 
tiếp cận khu vực bên trong của cối trộn.

3 | Hệ thống khởi động được thiết kế nhỏ 
gọn và mạnh mẽ: Chỉ có 1 động cơ khởi động 
hiệu suất cao, turbo-coupling là trang bị tiêu 
chuẩn từ TPZ 1500. Tùy chọn có thể lắp đặt 
bộ biến tần để điều chỉnh tốc độ các công cụ 
trộn tốt nhất.

4 | Bộ thủy lực riêng cho việc hoạt động cửa 
xả, bơm tay cho việc hoạt động cửa xả trong 
trường hợp không có điện.

Mở cửa xả ở bất kỳ mức độ nào; mở cửa xả 
lớn cho thời gian xả ngắn, các công tắc bên 
cạnh được lắp đặt để bảo vệ. 

Cối Trộn Hành Tinh Hai Chiều Hiệu Suất Cao TEKA
hiện có sẵn các loại với công suất nạp liệu từ 250 đến 4500 lít,
công suất mỗi mẻ từ 0,17 đến 3m3.

Cối Trộn Hành Tinh Hai Chiều Hiệu Suất 
Cao TEKA:  
> Trộn đều hiệu quả mỗi mẻ trong thời gian    
 ngắn nhất bằng hệ thống trộn hiệu quả (1)
> Công suất cao, chất lượng sản phẩm   
 không đổi ngay cả với những thiết kế trộn  
 đa dạng nhất
> Thiết kế nhỏ gọn, dễ sử dụng với độ an  
 toàn cao khi vận hành
> Tuổi thọ cao, với chi phí đầu tư và vận   
 hành thấp
> Nhiều tùy chọn và phụ kiện có sẵn khác  
 nhau cung cấp khả năng trộn các hỗn hợp  
 đa dạng phù hợp với thiết bị sản xuất hiện  
 đại
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5 | Nắp bảo vệ: Với không gian rộng lớn cho 
vật liệu vào; xác định vị trí vật liệu vào và vệ 
sinh, có thể tự mở rộng ra cho việc bảo trì và 
vệ sinh với các chốt tháo rời nhanh chóng, 
cửa kiểm tra lớn được bảo vệ bằng lưới, các 
công tắc giới hạn an toàn điện.

8 | Nước: Phân phối tối ưu bằng vòi phun.

9 | Tùy thuộc thiết kế của nhà máy, có thể 
trang bị gàu trút cho cối trộn. TEKA cung cấp 
loại gàu trút nghiêng, không nghiêng và xả 
đáy. Độ nghiêng tiêu chuẩn gàu trút là 60°. 
Độ nghiêng 45° đến 90° có thể được chỉ định.
 

5 | Protective cover:  With ample space for 
material inlets; positioning of materi-
al inlets and cleaning segments can be 
variable, large self-opening segments for 
maintenance and cleaning with quick-re-
lease latches, large inspection door with 
protective 
mesh, electronic safety limit switches.

6 | Low maintenance factor: Gearbox oil 
changes required only every 2,500 hours;
central lubrication  system (except for mix-
ing star) for all grease points; as an option, 
lubrication by electro motorized grease 
pump.

7 | Electrical installation: Completely pre-
wired to an electrical junction box.

8 | Water: Optimal distribution with spray 
nozzles.

9 | Depending on the plant design, charging 
the mixer by means of a skip hoist is possi-
ble. Teka offers tilting skip hoists as well as 
the non-tilting, bottom discharge type .
Standard inclination of the hoist track is 60°. 
Inclinations from 45° to 90° can be specified. 
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6 | Hệ số bảo trì thấp: Yêu cầu thay dầu hộp 
số mỗi 2.500 giờ; hệ thống bôi trơn trung tâm 
(ngoại trừ sao trộn) cho tất cả vị trí bằng mỡ; 
như tùy chọn, bôi trơn bằng bơm mỡ điện.

7 | Lắp đặt điện: Hoàn toàn được nối sẵn với 
hộp tiếp điện.
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Available options:   
> Sampling gate (10), in outer wall;

> Moisture probes, wall or floor mounted; 

> High-pressure cleaning system         
 with rotating spray nozzles; 

> Steam-injection through pneumatically-  
 operated stationary steam nozzles in the      
 outer wall;  

> Mixer venting; 

> Skip hoists, available in various models  
 and angles of inclination.

Specifications reflect the present 
state of technology and are subject to change with 
future development. 

Tùy chọn có sẵn:  
> Cửa mẫu (10), ở tường ngoài;
> Đầu dò độ ẩm, gắn trên tường hoặc sàn;
> Hệ thống vệ sinh áp lực cao bằng vòi phun  
 xoay;
> Bơm hơi thông qua vòi phun cố định hoạt  
 động bằng khí nén ở tường ngoài;
> Thông hơi cối trộn;
> Gàu trút có sẵn nhiều Model khác nhau và  
 độ nghiêng khác nhau.

Thông số kỹ thuật phản ánh tình trạng công nghệ hiện 
tại và sự phát triển trong tương lai.
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HỆ THỐNG TRỘN SẢN PHẨM BÊ TÔNG CAO CẤP
The mixing system for premium concrete products

Với TEKA, mọi thứ đều xoay quanh việc trộn.  
Chúng tôi cung cấp cho những ứng dụng đa dạng nhất và yêu cầu 
cao nhất về các sản phẩm bê tông chất lượng và bê tông trộn sẵn, 
bằng giải pháp áp dụng tiêu chuẩn kỹ thuật tiên tiến nhất phù hợp 
các điều kiện riêng với loại cối trộn chất lượng từ chúng tôi:

> CỐI TRỘN HÀNH TINH HAI CHIỀU HIỆU SUẤT CAO
> CỐI TRỘN KIỂU CHẢO HIỆU SUẤT CAO
 đồng thời được trang bị máy khuấy
> CỐI TRỘN TURBINE HIỆU SUẤT CAO
> CỐI TRỘN HAI TRỤC NGANG HIỆU SUẤT CAO

Cũng như:
Trạm trộn dễ vận chuyển và di chuyển, nhà máy được thiết kế riêng, 
nhà máy được hiện đại hóa, nhà máy được cải tiến, máy nạo công 
suất lớn. 
Tư vấn, lập kế hoạch, sản xuất, lắp đặt, dịch vụ.
Công nghệ trộn của TEKA đã được chứng minh trên toàn thế giới 
hơn 50 năm.

Giá trị lít và kg tương ứng với tỷ trọng 1,6 kg/dm3. / Litres and kg values correspond to specific density of 1,6 kg/dm3.

At TEKA everything revolves around mixing.  
We offer, for the most diverse applications and the highest 
demands in quality concrete products and ready-mix concrete, 
customized solutions with the highest technical standards suited 
to the individual conditions with the right type of mixer from one 
source: 

> HIGH-PERFORMANCE COUNTER-CURRENT PLANETARY MIXERS
> HIGH-PERFORMANCE PAN-TYPE MIXERS 
 also equipped with Agitator  
> HIGH-PERFORMANCE TURBINE MIXERS
> HIGH-PERFORMANCE TWIN-SHAFT MIXERS

As well as: 
easily transportable and relocatable Batching and Mixing   
Plants, individually design plants, plant modernizations, plant  
modifications, heavy duty scrapers. 

Consultation, Planning, Manufacturing, Installation, Service.
TEKA, mixing technology, proven worldwide for over 50 years. 

   Cối trộn hành tinh hai chiều  TPZ    TPZ  250  375  500  500G  750  1125 1500K 1500  1875  2250K  3000F 3750 4500 

  TPZ Counter-Current Planetary Mixers   

  Thể tích nạp liệu cối trộn Liter/litres 250  375 500 500 750 1125 1500 1500 1875  2250  3000 3750 4500 

 Filling quantity mixer Liter/litres 250  375 500 500 750 1125 1500 1500 1875  2250  3000 3750 4500  

 Khối lượng nạp liệu cối trộn kg  400  600 800 800 1200 1800 2400 2400 3000  3600  4800 6000 7200  

 Filling quantity mixer kg  400  600 800 800 1200 1800 2400 2400 3000  3600  4800 6000 7200  

 Công suất cối trộn trên mỗi mẻ m3 0,17  0,25 0,33 0,33 0,5 0,75 1,0 1,0 1,25  1,5  2,0 2,5 3,0

 Compacted concrete output per cycle m3   0,17  0,25 0,33 0,33 0,5 0,75 1,0 1,0 1,25  1,5  2,0 2,5 3,0   

 Công suất động cơ điện cối trộn kW 7,5  15 15 22 30 30 37 37 45 55  75 90 110

 Electric Motor-mixer output kW 7,5  15 15 22 30 30 37 37 45 55  75 90 110

 Động cơ thủy lực cửa xả kW 0,55  1,1 1,1 1,1 3 3 3 3 4 4  4 4 4

 Hydraulic drive motor discharge kW 0,55  1,1 1,1 1,1 3 3 3 3 4 4  4 4 4 

 Sao trộn/Mixing star Số lượng/Qty 1  1 1 1 1 1 2 2 2 2  3 3 3

 Bàn tay trộn trên mỗi sao trộn Số lượng 2  3 3 3 3 3 3 3 3  3  3/2 3/2 3/2

 Mixing paddles per mixing star Qty 2  3 3 3 3 3 3 3 3  3  3/2 3/2 3/2 

 Cánh tay quét thành cối/đáy cối Số lượng 1/1  1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1  1/2 1/2  1/2 

 Side scraper/Discharge scraper Qty 1/1  1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1  1/2 1/2  1/2

 Tốc độ quay/ Speed of rotor UpM/ rpm  19  17 17 15 15 15 13 14 14  14  11 11 11 

 Tốc độ sao trộn UpM 47  44 44 42 42 40 36 36 36 36   31 31 31  

 Speed of Mixing star rpm  47  44 44 42 42 40 36 36 36 36   31 31 31    

 Tổng đường kính cối trộn (ø) mm 1220  1712 1712 1926 2226 2226 2544 2920 2920 2920  3040  3410 3410  

 Total diameter of mixer (Ø) mm 1220  1712 1712 1926 2226 2226 2544 2920 2920 2920  3040  3410 3410

 Tổng chiều cao cối trộn (h) mm 1620  2050 2100 2100 2110 2240 2600 2600 2660  2725  3100 3400 3500  

 Total height of mixer (h) mm 1620  2050 2100 2100 2110 2240 2600 2600 2660  2725  3100 3400 3500

 Trọng lượng cối trộn kg 1300  2500 2800 3100 3400 3700 4500 5000 5300 6500  9800 11300 11500  

 Weight of mixer kg 1300  2500 2800 3100 3400 3700 4500 5000 5300 6500  9800 11300 11500

 Gàu trút 60°/Skip hoist 60°  

 Công suất nạp liệu gàu trút kg  400  550 750 750 1100 1650 2200 2200 2700 3250  4300 5400 6450  

 Filling capacity of skip hoist bucket kg  400  550 750 750 1100 1650 2200 2200 2700 3250  4300 5400 6450  

 Công suất động cơ điện gàu trút kW 3  3 5,5 9,2 9,2 11 18,5 18,5 18,5 22  30

 Electric motor - skip hoist output kW 3  3 5,5 9,2 9,2 11 18,5 18,5 18,5 22  30

 Tốc độ gàu trút m/sec 0,33  0,33 0,33 0,33 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4  0,36   

 Speed of bucket m/sec 0,33  0,33 0,33 0,33 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4  0,36    

 Trọng lượng gàu trút/Weight of bucket  kg/kg 360  550 800 800 1000 1700 2100 2100 2200  3000  4000 



Contact

Acme Equipment Pte Ltd

11 Buroh Street,
Singapore 627550
+65-6862-2332
www.acme.com.sg
info@acme.com.sg

Singapore (Head Office)

Acme Equipment Vietnam

VCCI Building, 9th Floor Room 902,
171, Vo Thi Sau Street, Ward 7, District 3,
Ho Chi Minh City, Vietnam
+84-8-39326413
info@acme.com.sg

Vietnam

Acme Equipment Myanmar

No. 9/11, Baho Road,
San Chaung Township,
Yangon, Myanmar
+95-1-532449
info@acme.com.sg

Myanmar

Siam Industrial Corporation Limited

5/15 Moo 6, Km. 15
Bangna - Trad Highway,
Bangchalong, Bangplee,
Samutprakarn 10540
Thailand
+66-0-2312-5300
www.siamind.co.th
sicorpmc@siamind.co.th

Thailand (Associate)

Đơn hàng từ khách hàng Việt Nam

Trụ Sở Chính Singapore


