
 
Betonárka  Double BSU BASALT T- 90D / SB-760Dh2/     

V dizajne zmesi na miešanie betónu Double BASALT 90D (SB-760Dh2) sa používa vysoko 
kvalitné príslušenstvo popredných európskych a svetových výrobcov: Camozzi (Taliansko), 
WAM (Taliansko), Advahtech Group (Taiwan), Finder (Taliansko), Etimat (Slovinsko), PG SR 
(Turecko). 

Prevádzkový režim BZU - automatický, poloautomatický, ladiaci - pomocou 
mikroprocesorového riadiaceho systému „Mixmaster“ založeného na priemyselnom 
počítači (PC) so softvérom a integráciou s 1C a inými účtovnými programami. 

Hlavné rozdiely a výhody mobilnej prefabrikovanej betonárne Double BASALT-90D: 

 použitie najefektívnejších a najuniverzálnejších dvojhriadeľových miešačiek BP-2G-
1500MA, 

 vysoko presné dávkovanie komponentov pomocou spoľahlivej tenzometrie, 
 BZU používa pružné zavesenie tenzometrov, ktoré eliminuje účinky vibrácií, 
 jeden dávkovač inertných materiálov, 
 naklonený dopravník so šírkou pásky 800 mm, dvojité uzávery v inertných 

zásobníkoch. 

Mobilnú prefabrikovanú betonáreň BASALT-90D je možné dodať v zime po celú sezónu alebo 
v letnom prevedení. 

Práce betonárne v zime 

Základný variant kompletnej sady BZU Double BASALT-90D: 

 trojdielne inertné zásobníky, 
 zloženie cementu z 2 - 6 síl s podávačmi šnekových dopravníkov, 
 mobilná prefabrikovaná betonáreň obsahuje jeden inertný dávkovač založený na 

pásovom podávači, 
 2 dávkovacie jednotky s dávkovačmi cementu, vody a chemických prísad, 
 pneumatické zariadenie "Camozzi" (Taliansko), 
 kabína vodiča s elektrickým vybavením a automatickým riadiacim systémom 

„Mixmaster“, 
 úplná integrácia s 1C. 

Ďalšie možnosti zariadenia na miešanie betónu Double BASALT-90D: 

 možnosť výroby ľubovoľného množstva silónov 50, 75, 100 alebo 300 ton, možná je aj 
výroba silov silami zákazníka, 

 riadiaci systém nastavenej tuhosti betónu, 
 mobilná prefabrikovaná betonáreň môže byť vybavená nádržou na procesnú vodu V 

= 10 m³ a jednotkou na prípravu kvapalných chemických prísad, 
 piestové alebo skrutkové kompresory, 
 možnosť použitia zásobníkov z inertných materiálov so zvýšenou kapacitou (do 240 

t). 

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


PJSC „Betonmash“ ponúka na kúpu betonárne Double BASALT-90D mobilnú prefabrikáciu 
bez sprostredkovateľov za cenu výrobcu. 


