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M A C H I N E S
ACCESSORIES 
SPARE PARTS

| PT  

STAR MIX
 
Os misturadores pneumáticos são projetados e fabricados com 
os mais altos padrões de qualidade e estão disponíveis com uma 
grande variedade de opções para atender todas as necessidades 
de agitação.
São também apropriados para operar de forma contínua. 
Totalmente personalizáveis tanto nas características físicas 
quanto na escolha do material dos vários componentes, 
conforme a dimensão  dos reservatórios, a natureza dos fluidos a 
serem agitados e das condições de processo.

| IT 

STAR MIX
 
Gli agitatori pneumatici sono progettati e realizzati secondo i più 
alti standard qualitativi e sono disponibili con un’ampia varietà di 
opzioni per risolvere qualsiasi esigenza di agitazione.
Inoltre sono adatti al funzionamento di continuo.
Completamente personalizzabili sia nelle caratteristiche fisiche 
che nella scelta del materiale dei vari componenti, a seconda delle 
dimensioni dei serbatoi, della natura dei fluidi da agitare e dalle 
condizioni di processo.

| ES  

STAR MIX
 
Los agitadores neumáticos han sido diseñados y realizados 
según los más altos estándares de calidad y están disponibles 
en una amplia variedad de opciones para resolver todo tipo de 
exigencias de agitación.
Además, son adecuados para un uso continuado.
Completamente personalizables tanto en sus características 
físicas como en la elección del material de los diferentes 
componentes, según las dimensiones de los depósitos, la 
naturaleza de los fluídos y las condiciones de proceso.

| EN  

STAR MIX
 
The mixers tires are designed and manufactured to the highest 
quality standards and are available with a wide variety of options 
to meet all needs of mixing.
They are also suitable to operate continuously.
Fully customizable in both physical characteristics and in the 
choice of the material of the various components, depending on 
the size of the tanks, the nature of the fluids to mix and on the 
process conditions. 
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| IT    AGITATORI PER FUSTI
| EN   MIXERS FOR DRUMS
| PT   MIXER COLUNA
| ES   AGITADORES PARA BIDONES 

M
IX

ER
S 

FO
R 

D
RU

M
S




