
GERLASCO  

DOSEERSILO &  MENGBAK  



100% Dutch Quality 

De Warzee mengbak kenmerkt zich 
door zijn robuuste eenvoud, volledig 
vervaardigd uit hoogwaardig staal.  

De vormgeving en de aandrijving van 
deze mengbak maakt het mogelijk om  
kleverige en/of grove (tot 100mm) 
materialen homogeen te mengen, 
zonder te blokkeren. Indien nodig is 
het mogelijk met de (hydro)             
zijuitworp, bodemuitworp of zijgoot  
(in combinatie met de zijuitworp) het 
verwerkte materiaal op plaats van  
bestemming eruit te draaien. 

Een groot voordeel van deze mengbak 
is de mengsnelheid. In 1 minuut heeft 
u bijvoorbeeld uw stelspecie in een  
goede homogeniteit gemengd. Dit 
komt mede dankzij het innovatieve 
ontwerp van het mengsysteem.  

van diverse materialen op locatie 

De mengbak: ideaal voor het mengen  

Bodemuitworp 
Een schuif onderaan maakt het mogelijk 
om het mengsel onderuit de bak te    
storten Handig om bijvoorbeeld big bags 
mee af te vullen 

Zij-uitworp 
Een schuif aan de zijkant maakt het 
mogelijk het mengsel rechtsreeks te 
storten in sleuven en funderingen. 

Zijgoot 
De zijgoot stelt u in staat om als goot 
aan de zijuitworp het  mengsel verder 
naast de bak perfect in de sleuven te 
lossen. Ideaal als deze iets verder liggen. 

WARZEE MENGBAK 



De mengbakken zijn voor de veiligheid 
standaard voorzien van een stalen  
beschermrooster.  
 
De bak is zowel aan de graafmachine 
als aan de wiellader te bevestigen. 
Ook is  het mogelijk om de bak te  
koppelen aan een verreiker, kniklader 
of miniloader. 
 
De Warzee mengbakken zijn in 10  
verschillende uitvoeringen leverbaar 
met een mengcapaciteit van 150 tot 
4.000 liter inhoud. 
 

WARZEE MENGBAK 

De doseringssilo is speciaal     
ontworpen om kalk, cement of 
andere droge bindmiddelen 
te doseren in de mengbak.  
Het bindmiddel wordt op         
eenvoudige manier met de 
juiste hoeveelheid ingebracht 
in de mengbak. De silo heeft 
een inhoud van 2m2.  
 
De silo is perfect om bindmiddelen in 
Big Bags te verwerken. Hiervoor zit er 
een scherpe punt in de trechter die de 
Big Bag openscheurt. De installatie is 
op een slee gemonteerd en is daarom 
overal te plaatsen. 

WARZEE DOSERINGSSILO 



Gerlasco heeft meerdere bakken klaar staan om bij u een demo te geven aan uw machine, zodat u zelf 

kunt beoordelen of het gewenste resultaat behaald wordt.  

De machines bij Gerlasco zijn te koop en te huur.  Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen, 

wij vertellen u graag meer. 

Aan de gegevens in deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. Kleur-, druk– en zetfouten 

voorbehouden. 

Gerlasco  

Tinnegieter 3 

4174 LG  Hellouw (West -Betuwe)  

Bezoek alleen op afspraak! 

Telefoon:  +31(0)418-584163 

E-Mail:        info@gerlasco.nl 

Website:     www.gerlasco.nl 

TYPE Meng-

capaciteit 

Totale 

breedte 

Binnenwerk 

trommel Ø 

Gewicht 

BB150 150 liter 1.100mm 600mm 250kg 

BB210 210 liter 1.400mm 600mm 300kg 

BB290 290 liter 1.800mm 600mm 400kg 

BB410 400 liter 1.600mm 750mm 640kg 

BB610 550 liter 2.100mm 750mm 730kg 

BB1010 1.000 liter 2.175mm 1.000mm 1.135kg 

BB1510 1.500 liter 2.200mm 1.200mm 1.460kg 

BB2010 2.000 liter 2.800mm 1.200mm 3.100kg 

BB3010 3.000 liter 2.400mm 1.500mm 4.000kg 

BB4010 4.000 liter 2.400mm 1.750mm 5.600kg 

TECHNISCHE SPECIFICATIES  


