
 Betonáreň „Double GRANIT-120D1“ (SB-560DX2) je vybavená dvoma vysoko účinnými 
miešačmi betónu dvojhriadeľového typu, modernou perifériou skladovania, dávkovania a 
dávkovania komponentov betónovej zmesi vyvinutou s použitím príslušenstva popredných 
európskych a svetových výrobcov: Camozzi (W), Taliansko , Advahtech Group (Taiwan), 
Finder (Taliansko), Etimat (Slovinsko), PGR Solid Group (Turecko). 

Betonáreň je určená na prípravu vysoko homogénnych tuhých a plastických betónových 
zmesí s veľkosťou kameniva do70 mmna ťažké a ľahké kamenivo, malty a iné 
zmesi. Zvláštnosťou betónových závodov SB-560DX2 je, že nevyžadujú špeciálne základy a je 
možné ich namontovať na rovný zhutnený povrch. 

Kontrolný program MixMaster sa integruje s 1C a inými účtovnými programami. 

Hlavné rozdiely a výhody 

 rýchla inštalácia, nevyžaduje základy (okrem rámp), 
 do jedného pracovného dňa sa vykoná chov elektrických a pneumatických vedení a 

betonáreň sa úplne uvedie do pracovnej polohy, 
 vysoko presné dávkovanie komponentov pomocou spoľahlivej tenzometrie, 
 elastické zavesenie tenzometrov, ktoré vylučuje vplyv vibrácií. 

Základný variant kompletnej sady 

BZU „Double GRANIT-120D“ je možné dodať v zime po celú sezónu alebo v letnom 
prevedení. 
Práce betonárne v zime 

 trojkomorová násypka z inertných materiálov, 

 rozloženie tokov inertných materiálov, 

 zariadenie na miešanie betónu je doplnené dvoma skipovými výťahmi so spodnou 
vykládkou materiálov, 

 dve 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 

 dávkovače chemických prísad na 10,40 alebo 100 kg,, 

 zloženie cementu s objemom 50, 75, 100 a 300 ton so šnekovým podávačom, 

 systém kontroly tvrdosti zmesi na základe vlhkomerov "Franz Ludwig" (Nemecko) 
alebo "Aquasensor" (Ukrajina), 

 zariadenie na miešanie betónu môže obsahovať nádrž s procesnou vodou V = 10 m³ a 
blok kvapalných chemických prísad, 

 piestové alebo skrutkové kompresory, ďalšie 2 alebo 3 cementové silá, 
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 kamerový systém, 

 zimné súpravy krytiny BZU. 

PJSC „Betonmash“ ponúka na kúpu betonárne „Double GRANIT-120D“ s kapacitou 120 m³ / 
h. Poskytujeme hlavný inštalačný servis, záručný a pozáručný servis. 
 


