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20 siders 
kvALitet

soroTo blev etableret i 1986 og er en førende producent og leverandør af tvangs-

blandere og transportbånd. 

Vi udvikler løbende vores produkter i samarbejde med vores kunder, og derfor er 

vi ofte først med nye konstruktioner og forbedringer.

Hos soroTo lægger vi vægt på, at kvaliteten er i top, at maskinerne er handy og 

samtidig robuste. 

det tager knap tre år at udvikle en ny maskine, bl.a. fordi vi afprøver mange kom-

ponenter, inden vi finder de rigtige, som kan leve op til vores krav. det er vigtigt, 

at de kan holde til de barske arbejdsbetingelser, som findes på byggepladsen  

— og hos SoRoTo er kun det bedste godt nok.
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små LæssehjuL 
og brugen af special-
lavede nedforsænkede 
bolte betyder, at du let 
kan skubbe maskinen op 
på ladet af en bil.

GeArmotor
en stærk motor med det 
lavest mulige ampere-
forbrug, så strømnettet 
og miljøet belastes mindst 
muligt.

sikkerhedsnet oG 
-kontAkt 

sikrer, at du ikke
kommer til skade i den

arbejdende maskine.

ekstrA strømudtAG
Modellerne 200 L og 300 L 
er udstyret med et ekstra 
strømudtag til arbejdsbelys-
ning, røreværk, transport-
bånd e.l.

hoLder tiL 
murerske 

er påmonteret alle
maskiner.

vipperist tiL
murerspAnd 

teLeskopben
der kan justeres til 
mellem 100-140 cm alt 
efter model, og dermed 
sikrer den rette arbejds-
højde samt læssehøj-
den på lastbilen.

sLidstærke
kørehjuL
tilpasset størrelsen på 
tvangsblanderen. 

særLiGe soroto 
bLAndeArme 
afmonteres uden brug af værktøj, 
hvilket letter både rengøring og 
udskiftning.

Gummistrop
der sørger for, at gittertragten
ikke åbner sig under blanding 
og transport.

den oriGinALe tvAnGsbLAnder har i mange år sat standarden for tvangsbland-

ere på det europæiske marked. 

Vi sælger stadig reservedele til nogle af de første modeller, og er stolte over, at 

levetiden på en soroTo Tvangsblander kan være mere end 20 år.

be  original            buy originali

modeL 40L
Blandekapacitet: 40 liter
Stålskovle

dust controLLer

modeL 80L
Blandekapacitet: 80 liter
Stålskovle

modeL 100L
Blandekapacitet: 100 liter
Stålskovle

modeL 120L
Blandekapacitet: 120 liter
Stålskovle

modeL 200L
Blandekapacitet: 200 liter
Gummiskovle

modeL 300L
Blandekapacitet: 270 liter
Gummiskovle

modeL 65 LiGht
Blandekapacitet: 65 liter
Stålskovle

TVangsBLandere

do  not  handle  with  care

dust controLLer

Undgå op TiL 80% af deT farLige 

sTøV. MonTeres på giTTerLågeT og 

TiLLader adgang & Udsyn. koMpa-

TiBeL Med indUsTrisTøVsUger og 

MegeT neM aT BrUge.

Vi anBefaLer, aT dU BenyTTer gUMMi-

skoVLe TiL BLanding af sTenHoLdige 

prodUkTer. nogLe Maskiner er soM 

sTandard Med sTåLskoVLe, Men dU 

kan få din soroTo, soM dU ViL.
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cme serien
Blandekapacitet: 
op til 125 liter

cmp serien
Blandekapacitet: 
op til 255 liter

cms serien
Blandekapacitet: 
op til 150 liter

soroto hAr tromLebLAndere tiL ethvert bruG — med en kapacitet op til 850 L.

soroTo standard (CMs) er en professionel serie udført i kraftig kvalitet til mindre op-

gaver. soroTo pro (CMp) har 2 eller 3 dobbelte blandeskovle, og egner sig til større 

mængder blanding. soroTo economic (CMe)  er den prisgunstige model. Vi har også 

tromleblandere med mulighed for trailersammenkobling (CMT), ekstra store modeller 

(CMX, CMr), små modeller, der kan køres som trillebør (CMW) – og så er der den støj-

svage model (CMg). 

se resten af vores store udvalg på soroto.dk

smørenipLer
giver mulighed for lettil-
gængelig vedligeholdelse.

fuLdsvejset 
bLAndekAr
gør maskinen extra 
robust.

truckbesLAG 
oG LøftekroG
sikrer nem håndtering ved 
transport.

tromLen
har forstærket åbning og 
tandkrans af støbejern.

fodpedALen
udløser lås for tromle-
justering og er nem at 
håndtere.

TroMLeBLandere

thoroughly tested. 
the   soroto   motor   can
manage   any   kind   of 
rough   &  tough   weather
&   working    conditions. 
stronger.  lasts    longer.

soroto GeArmotor-

er er nøje udvALGt 

med henblik på maksimum 

effekt og minimum belast-

ning. en stærk motor med 

det lavest mulige ampere-

forbrug, så strømnettet 

og miljøet belastes mindst 

muligt.

Vores maskiner bliver udsat 

for lidt af hvert, og der-

for bliver de også testet 

grundigt, før de bliver sat i 

produktion og sendt ud til 

kunderne. 

vi producerer mAski-

ner tiL heLe verden 

og til mange forskellige for-

mål. Motorerne kan selvføl-

gelig fås til ekstremt varme 

såvel som ekstremt kolde 

temperaturforhold; de kan 

fås til 110V, 230V og 400V; 

og eksisterer i det hele ta-

get i mange variationer.
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TransporTBånd
medbrinGere

pVC-bælterne kan fås
uden medbringere, 

og med 10 mm eller
30 mm medbringere.

sideLister
pVC

steL oG sideLister
aluminium

unikt moduLsystem
så du kun behøver at 
skifte enkelte, små slid-
dele, og dermed redu-
cerer vedligeholdelses-
omkostningerne.

LetvæGtsALusteLLet
gør det let for én mand 

at flytte selv de store 8 m 
transportbånd.

stArt/stop
Motorværn 
og termisk afbryder.

seLvjusterende 
sikkerhedsreLæ

samt start- og
driftkondensator.

væGt 45 kg

væGt 65 kg

væGt 85 kg

væGt 100 kg

væGt 120 kg

et soroto trAnsportbånd inkLuderer:

8.0 m

6.0 m

4.5 m

3.3 m

2.0 m

size  does  matter

hæLdninG

afHængig af deT MaTeriaLe 

dU fLyTTer, kan diT Trans-

porTBånd VinkLes, soM dU 

ser TiL Højre. 

et soroto trAnsportbånd kan fås med flere forskellige slags 

bælter. alt efter, hvad du skal bruge dit transportbånd til, kan det 

være en god idé at undersøge alle alternativer. soroTo Transport-

bånd uden medbringere bruges bl.a. til vådmørtel,

 med høje medbringere til lette materialer som fx træflis, 

træpiller etc. de er flittigt brugt hos udlejere, da 

de kan tilpasses forskellige formål.

Se tilbehør
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standard fødekasse
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Bred fødekasse-indsats til 
trillebør

Undervogn med 2 hjul, der 
let kan klikkes af og på

Trucklommer

pVC-bælte med 10mm 
høje medbringere

selvrensende modul-
system

kabel til serieforbindelse speciallavede motorer til 
forskellige formål

TransporTBånd

du kAn få dit soroto trAnsportbånd, præcis som du viL.

strømnettet varierer fra land til land. i nogle dele af verden har de behov for 

motorer, der kan tåle en del varme, i andre skal bælter og sidelister være ekstra 

stærke. nogle vil have, at båndene kan køre begge veje, for nogle er det nødven-

digt med variabel hastighedsindstilling (vario). Vi servicerer hele verdenen og 

kan helt sikkert også hjælpe dig.

soroto trAnsportbånd Letter dit Arbejde.

soroTo Transportbåndene er alle baseret på en åben letvægts-

aluminiumskonstruktion med rustfri glideflade. Maskinen renser 

sig selv under arbejdet, er modulopbygget og er derfor rigtigt 

nem at vedligeholde.

light & easy

We knoW THe roUgH 
Working and WeaTHer 
CondiTions on THe Con-
sTrUCTion siTe. 
We knoW yoUr reQUire-
MenTs and We Bring yoU 
Hard Working MaCHines 
THaT jUsT keep on going… 



BeTon- & asfaLTsaVe

modeL sfs c600-20
skæredybde: 
200 cm

modeL sfs p400-16
skæredybde: 
135 cm

modeL sfs m400-13
skæredybde: 
107 cm

soroto beton- oG AsfALtsAve er lette, arbejder hurtigt og er nemme at 

håndtere – og så fås de til alle formål.

på samtlige maskiner er der nem og hurtig adgang til de bælter, som ikke behø-

ver justering, når de strammes. Med det nye stramningssystem, kan stramningen 

klares på kun 5 minutter.

motoren er anbragt på samme side som diamantklingen, så ydeevnen forbed-

res.

dybdereGuLerinGen sker med en let håndterbar luftfjeder.

chAssiset er designet til at forblive vandret, hvilket maksimerer skæredybden. 

diamantklinger kan tilkøbes alle maskiner og fås i forskellige størrelser alt efter 

anvendelse. se soroto.dk

Vådskærere

sbs serien

sms serien

sds serien

sps serien svs serien

just add water

robuste oG muLtifunktioneLLe 

soroTo Vådskærere er designet til arbejde 

med forskellige skærelængder og skæredyb-

der — og dermed oplagte til fx udlejere, en-

treprenører og den alsidige fliselægger.

Vi har både modeller, hvor du trækker skære-

hovedet og dem, hvor du skubber landet. 

flere soroTo Vådskærere har foldbare 

ben og/eller hjul.

Tjek vores store udvalg på soroto.dk
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røreVærk piskeris

soroto mix 850w
rpM: >500

soroto mix 1220w
rpM: 480-800

soroto mix 1300w
rpM: 300-700

soroto røreværk fås i tre modeLLer med vArierende krAft. 

850w

et kompakt røreværk, der trods sin størrelse er stærkt og perfekt til brugeren, der kun 

benytter røreværk en gang imellem.

1220w

et røreværk til håndværkeren med et regelmæssigt behov.

1300w

et større og stærkere professionelt røreværk med et bredt, ergonomisk greb.

bA-serien er til maling og andre tyndtfly-

dende materialer.

GA-serien er et allround piskeris — men 

mest effektivt i tyktflydende produkter så-

som fliseklæb, pudse- og murermørtel.

sA-serien fås både med højre- og ven-

stresnoede (negative) blandevinger. 

sa-neg egner sig bedst til tyndtflydende 

produkter; det højresnoede sa er til tykt-

flydende produkter. 

aLLe røreVærk er Ud-
sTyreT Med piskeris saMT 
BorepaTron TiL kanTeT 
piskeris

soroto
ga- & sa-

piskeris

ALm.
piskeris

desiGn & funktion

du blander 15-20% hurtigere med det 

kegleformede design på sa- og ga-

serierne end med traditionelle piskeris. 

piskerisene følger murerbaljens skrå 

sider, så du let kan holde røreværket 

lodret og stadig skrabe kanterne på 

murerbaljen. du undgår vrid i ryggen, 

og blandematerialet sviner mindre.
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CoMBi  pUMperCoMBi  pUMper

sito combi p750
Løftehøjde: 18 meter

Løftevolumen: 330 l/t

sito combi p400
Løftehøjde: 11 meter
Løftevolumen: 220 l/t

AnvendeLse

siTo Combi pumperne er såkaldte drænpumper. de er til gråt vand, 

dvs. regnvand, grundvand m.v. de kan altså godt klare mudder, ler-

klumper og lignende.

entreprenørbrug til bortledning af overfladevand ved udgravninger 

og lignende

Afvanding generelt med eller uden samlebrønd (kældre, boligområ-

der, haver m.v.)

slampumpe i samlebrønde

omrører ved indsuG
der sørger for, at fx mudder 

fortyndes med vand 
og ikke risikerer at forstoppe

og overbelaste pumpen.

indstøbt kAbeL
så vand ikke kan komme 

ind i ledningen.

sAmtLiGe skruer er rustfrie dobbeLt mekAnisk sic-AkseLtætninG 
i stærkt keramisk materiale monteret i olie-
kammeret. sikrer også konstant smøring.

bundsuG oG -si
Begge medfølger og ud-
skiftes nemt, så pumpen 
kan dræne ned til 3 mm. 

underforsænket huL med pAk-
ninG ved oLiekAmmeret

soroto sito combi pumper er udført i de stærkeste, 

mest holdbare materialer, og samtlige pumper trykprøves.

2 pumper i 1 

noget helt særligt for siTo Combi er det medfølgende 

lavbundsug. Bundsien kan nemt udskiftes med bundsu-

get, så der kan drænes helt ned til 3mm.

siTo Combi er herudover udstyret med nTn kvalitets-

kuglelejer og et vortexhjul i slidstærkt virgin rubber poly-

urethan. Termorelæet sørger for, at pumpen ikke overop-

heder, ved fx længere tids tørløb.



Tekniske daTa

tvangsblander 40L 80L* 100L* 120L* 200L* 300L*

Motor, V 240 240 240 240 400 400

effekt, kW 0.75 1.1 1.1 1.1 2.2 3.0

rpM 30 30 30 30 30 30

karkapacitet, L 41 81 106 123 220 300

Blandekapacitet, L 40 80 100 120 200 270

justerbar højde, cm 103-121 109-127 109-127 117-127 128-138 120-140

Bredde/Længde, cm 60/60 60/75 68/80 72/95 89/104 100/120

Vægt, kg 64 88 98 105 175 281
* fås også som Vario eller speedy.

vådskærere, serier* sms sps sds350 sbs sds400 svs

Motor, V 400 240 240 240 240 240

effekt, kW 5.5-7.5 1.1 2.2-3.0 2.2-3.0 2.2-3.0 2.2-3.0

Vandtank, L 87 32-42 42 42 42 42

klingediameter, mm 725-1000x60 200-230x22.2 300-350x25.4 400-700x25.4 350-400x25.4 300-350x 25.4

skæredybde, mm 272-420 40-63 75-100 200-355 75-100 75

skærelængde, mm 844-702 700-1000 640-650 480-540 640-650 200-1500

Vægt, kg 280-303 50-57 69-73 89-128 69-73 84-123

* flere modeller fås også til 110V og 400V. de fleste modeller er inkl. klinge. klinger kan også tilkøbes.

piskeris bA60r bA70k bA80k bA85k bA95 bA100k

dia., mm 60 80 80 85 100 100

Højde, mm 390 400 555 500 600 655

Vægt, kg 0.13 0.27 0.43 1.25 1.25 0.69

fastspændes med
- 13 mm borepatron (B)
- M14 gevind (g)

B B B B g B

piskeris GA90k GA120k GA120 GA140 sA120neG sA120

dia., mm (bund/top) 80/100 110/130 110/130 130/150 110/130 110/130

Højde, mm 555 655 655 655 655 655

Vægt, kg 0.61 1.21 1.54 1.71 1.58 1.58

fastspændes med
- 13 mm borepatron (B)
- M14 gevind (g)

B B B B g B

transportbånd 2.0m 3.3m 4.5m 6.0m 8.0m

Motor, V 240 240 240 240 400

effekt, kW 0.50 0.50 0.50 0.55 0.55

Hastighed, cm/sek. 32 32 32 32 32

Længde, cm 220 330 450 600 800

Bæltemateriale pVC pVC pVC pVC pVC

Bæltebredde, cm 34 34 34 34 34

stel alu. alu. alu. alu. alu.

stelbredde, cm 48 48 48 48 48

Højde, cm 23 23 23 23 23

Max. hældning** 30/450 30/450 30/450 30/450 30/450

Vægt, kg 45 65 85 100 120

* fås også til 110V, 400V og to-vejs. ** afhænger af materiale.

tromleblander, serier* cme cmp cms

Motor, V 240 240 240

Blandekapacitet, L 100-125 130-150 130-150

Højde, cm 140 127-137 135-137

Bredde/Længde, cm 67-119/75-127 104-190/111-181 75-132/76-138

Vægt, kg 55-65 55-80 52-61

* flere modeller fås både med benzin- og dieselmotor.

beton- & asfaltsave* sfs p400-16 sfs c600-12 sfs m400-13

Motor Honda gX270 Honda gX390 Honda gX390

Motortype recoil start recoil start recoil start

Vandtank, L 20 50 20

klingediameter, mm 350x25.4 600x25.4 350x25.4

skæredybde, mm 135 200 107

Vægt, kg 72 188 71.6

* nogle modeller findes også som diesel- eller benzindrevne. diamantklinger findes i forskellige størrelser og kan købes separat alt efter behov

røreværk 850w 1220w 1300w

Motor, V 240 240 240

effekt, kW 0.85 1.22 1.3

rpM <500 480-800 300-700

antal gear 1 2 2

kabel, m 3.5 3.5 5.0

Borepatron M14 M14 M14

piskeris, max. ø mm 120 140 160

Beskyttelsesklasse ii ii ii

Vægt, kg 2.8 3.6 4.5

combi dykpumper sito combi 
p400

sito combi 
p750

Motor, V 240 240

Type Manual Manual

effekt, kW 0.4 0.75

Max. løftevolumen, L/time 220 330

Max. løftehøjde, m 11 18

Bredde, mm 249 279

Højde, mm 343 368

slangestuds 2” 2”

tvangsblander 65 Light

Motor, V 240

effekt, kW 0.75

rpM 30

karkapacitet, L 67

Blandekapacitet, L 65

justerbar højde, cm 110-124

Bredde/Længde, cm 64/67

Vægt, kg 69



” det bedste siden 1986
 — er den Gode feedbAck frA kunderne”

historien om soroto beGynder i stArten Af 

80’erne, da murermester Benny andersen beslutter 

sig for at konstruere sin egen blander. en blander, som 

kunne tages med indendørs. 

efter et par års intenst arbejde, præsenterede han en 

banebrydende maskine. den var så lille, at én mand 

kunne transportere den op på 4. sal.

Blandearmene var dog kronen på værket og blev pa-

tenteret; de sikrede en perfekt blanding, og så kunne 

de monteres uden brug af værktøj.

de over 30 års erfaring i virksomheden og den 

praktiske viden om byggebranchen udgør et 

solidt fundament, og markedet for soroTo 

maskiner breder sig nu over hele ver-

denen.

 benny Andersen foUnder of soroTo

faBriksparken 11-13  dk-2600 gLosTrUp

 saLgsUpporT / adMin +45 36 72 75 00 saLes@soroTo.dk

 prodUkTion / Lager +45 36 72 78 00 Teknik@soroTo.dk

Mandag TiL Torsdag 08:00 - 16:00  fredag 08:00 - 15:30

soroto.dk


