
Betonárka BSU BASALT T-80    

Spoľahlivosť práce BSU BASALT-80 (technické označenie SB-251) je zabezpečená aplikáciou 
do návrhov hlavných uzlov a mechanizmov vysokokvalitného príslušenstva od európskych 
výrobcov. Miešačka betónu, strmo sklonený dopravník a závitovkové podávače BSU sú 
doplnené reduktormi talianskej firmy «Bonfigliolli», pre pásové podávače sú použité 
motorové reduktory série MTC českej firmy «TOS ZNOJMO». 

BSU môže pracovať v troch režimoch - automatickom, poloautomatickom a ladení. Správa a 
kontrola práce na BSU sa vykonáva pomocou ACS (automatizovaný riadiaci systém) 
„ MixMaster “ na základe osobného počítača so softvérom integrovaným do „1C“ a iných 
účtovných programov. 

Vďaka vysokej produktivite dvojhriadeľového miešača betónu, ktorý je súčasťou BSU, môže 
inštalácia vyrobiť hotový betón až do 80 m³ / h a tiež ďalších riešení používaných na výrobu 
železobetónových výrobkov. V závislosti na klimatických podmienkach prevádzky je možné 
BSU dodávať v zime, v lete alebo po celú sezónu. 

Hlavné rozdiely a výhody BSU BASALT-80: 

 použitie najefektívnejšieho a najuniverzálnejšieho dvojhriadelového mixéra BP-2G-
3000         

 vysoko presné dávkovanie komponentov pomocou spoľahlivého tenzometra 
 v BSU sa používa pružné zavesenie tenzometrov s vylúčením vplyvu vibrácií 
 dva dávkovače inertných materiálov 
 naklonený dopravník so šírkou pásky (1 000 mm), dvojité brány v inertných 

bunkroch 

Základný variant kompletnej sady BSU BASALT-80: 

BASALT-80 je možné dodať v zime po celú sezónu alebo v letnom prevedení. 
Práca BSU v zime 

 štvordielne inertné zásobníky 
 sklad cementu od 3 - 5 síl s dávkovacími šnekovými podávačmi 
 naklonený dopravník s rebrovaným pásom 
 BSU obsahuje dva inertné dávkovače založené na pásových podávačoch 
 dávkovacia jednotka s dávkovačmi cementu, vody a chemických prísad 
 pneumatické zariadenie "Camozzi" (Taliansko) 
 Kabína operátora BSU s elektrickým vybavením a automatickým riadiacim systémom 

„ MixMaster “ úplná integrácia s 1C 

Ďalšie možnosti BSU BASALT-80: 

 možnosť výroby ľubovoľného množstva sila z čísla: 75; 110; 130 ton je tiež možné 
vyrobiť silo zákazníkom 

 systém riadenia nastavenej tuhosti betónu 
 možnosť kompletnej sady BSU s nádržou procesnej vody V = 10 m³ a blokom prípravy 

kvapalných chemických prísad 
 piestové alebo skrutkové kompresory 
 možnosť aplikácie zásobníkov inertných materiálov so zvýšenou kapacitou (do 240 tn) 
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