
Miešačka betónu BASALT-60  je  doplnená rotačnými miešačmi betónu doskového typu, 
ktoré sa v priebehu dlhodobej prevádzky v rôznych podmienkach osvedčili ako spoľahlivé a 
vysoko efektívne. Betonárka je vybavená pohyblivým skypom s dráhou , vďaka čomu 
má mobilná miešačka betónu vysokú produktivitu . 
Jednotka je určená na prípravu vysoko homogénnych tuhých a plastických betónových zmesí 
s veľkosťou kameniva do 70 mm na ťažkých a ľahkých kamenivách, maltách a iných zmesiach 
na malých stavbách s možnosťou rýchleho premiestnenia na nové miesta. Zvláštnosťou 
miešačiek betónu  Otočný tanier SB-146A-12 je, že nevyžadujú špeciálne základy a je možné 
ich namontovať na rovnú zhutnenú plochu. 

Program na správu MixMaster sa integruje s 1C a inými účtovnými programami. 

 
Rozdiely a výhody BZU Basalt 60 

 rýchla inštalácia miešacieho zariadenia na betón nevyžaduje špeciálne základy; 
 mobilita, uvedenie do prepravnej polohy na 1 deň; 
 zvýšená továrenská pripravenosť BZU na chov elektrických a pneumatických vedení; 
 použitie miešača betónu tanierového typu, ktorý prešiel mnohými rokmi 

prevádzkových testov; 
 vysoko presné dávkovanie komponentov pomocou spoľahlivej tenzometrie 

popredných európskych výrobcov; 
 betonáreň má elastické zavesenie tenzometrov, ktoré vylučuje vplyv vibrácií; 
 udržiavateľnosť a pohodlie BZU v prevádzke; 
 vysoká úroveň spoľahlivosti počas dlhej životnosti; 
 dávkovače cementu, vody a chemických prísad sú integrované s krytom miešačky 

betónu v jednej montážnej jednotke; 
 dvojité uzávery v nádobách z inertných materiálov. 

Základný variant kompletnej sady BZU Basalt 60 
  
Betonáreň BASALT 60 je možné dodať v zime celoročne alebo v letnom prevedení. 
Práce betonárne v zime 

 trojdielne násypky z inertných materiálov; 
 cementová zmes vybavená závitovkovým šnekom (voliteľné); 
 naklonený dopravník s rebrovaným pásom, inštalovaný v chránenej galérii; 
 dávkovač inertných materiálov BZU sa vykonáva na základe podávača pásky; 
 miešacia jednotka; 
 dávkovacia jednotka s dávkami cementu, vody a voliteľne - chemických prísad; 
 Na miešačke betónu je možné namontovať pneumatické zariadenie Camozzi 

(Taliansko); 
 kabína vodiča s elektrickým vybavením vrátane počítačového automatického 

riadiaceho systému BZU. 

  
ASK poskytuje vysokú presnosť výroby, zaručuje spoľahlivú prácu zariadenia a umožňuje 
uviesť konkrétne potrebné vlastnosti. 
  

http://betonmash.com/node/365/
http://betonmash.com/node/365/
http://betonmash.com/node/626/


Ďalšie možnosti BZU Basalt 60 

 sklady cementu s kapacitou od 20 do 150 ton; 
 dávkovače chemických prísad s kapacitou 10, 40 alebo 100 kg; 
 systém kontroly nastavenej tuhosti zmesi na základe hustomerov výroby Ukrajiny 

alebo Nemecka; 
 nádrž na procesnú vodu V = 10 m³ a jednotka na prípravu kvapalných chemických 

prísad; 
 BZU je 

možné doplniť piestovými alebo skrutkovými kompresormi ukrajinskej a zahraničnej v
ýroby ; 

 kamerový systém; 
 zimný obkladový set. 

Spoločnosť JSC „ Betonmash “ ponúka na kúpu BZU „ Čadič - 60 “ kapacita 60 m³ / 
h, bez sprostredkovateľov za cenu výrobcu . 


