
Remix Droge Mortel 
Transport Systeem (DMTS)
Het Remix Droge Mortel Transport Systeem (DMTS) is een vol- 
automatisch pneumatisch transportsysteem, waarmee droge  
mortel naar een mengunit op afstand wordt getransporteerd.  
Met dit systeem kunnen zowel horizontale als verticale  
transportafstanden worden overbrugd en kan de menger  
flexibel  op verschillende plaatsen worden ingezet.

Werking
De droge mortel wordt met behulp 
van een volautomatisch pneumatisch 
transportsysteem vanuit de druksilo, 
door slangen, naar de mengunit 
getransporteerd. De mengunit heeft een 
buffer van ca. 400 kg droge mortel die 
automatisch wordt aangevuld wanneer 
er mortel uit de buffer wordt onttrokken. 
In de menger wordt de droge mortel met 
de juiste hoeveelheid water gemengd tot 
gebruiksklare specie. Ook het mengen  
kan geheel automatisch plaatsvinden.  
Na iedere charge wordt het pompsysteem 
automatisch gereinigd. De silo kan door  
Remix met een bulkwagen worden nagevuld.

Toepassingen
• Projecten waar de mortel op grote hoogte 

verwerkt moet worden of de Remix silo niet bij  
de werkplek kan worden geplaatst.

• Bouwplaatsen waar vanuit één silo op meerdere 
achtereenvolgende plaatsen specie moet worden 
aangemaakt en siloverplaatsing niet wenselijk  
of mogelijk is.

• Complexe bouwplaatsen waar het opperen 
zowel horizontaal als verticaal tijdrovend en 
arbeidsonvriendelijk is.

• Indien er geen ruimte is voor een bouwkraan of 
deze niet aanwezig, overbezet of beschikbaar is.



Voordelen
• Besparing op bouwkraan- en liftkosten
• Volledig automatisch systeem
• Arbeidsvriendelijk en arbeidbesparend
• Besparing aan opperkosten
• Verkorting van de bouwtijd
• Bij vorst kan worden doorgewerkt als de 

mengunit in een vorstvrije ruimte staat (+5°C)
• Geschikt voor diverse mortelproducten  

en morteltoepassingen

Technische gegevens
Capaciteit: max. 2,2 m3 per uur
Transportafstand: Horizontaal max.100 meter, 
 afhankelijk van type mortel
 Verticaal max. 75 meter, 
 afhankelijk van type mortel
Aansluitingen: Stroom 400V, 50Hz,  
 32A gezekerd
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Afbeeldingen en gegevens 
zijn naar ons beste weten 
weergegeven, maar zijn geheel 
vrijblijvend, aangezien het 
resultaat altijd wordt bepaald 
dooreen complex van factoren, 
die buiten onze controle of 
beoordeling vallen.


