
Mobilná betonáreň „GRANITE-42“ (technické označenie SB-241B) 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 . 
 
V betonárni sú moderné periférie na skladovanie, dávkovanie a dodávku komponentov 
betónovej zmesi vyvinuté s použitím komponentov od popredných svetových a európskych 
výrobcov, ako sú Mitsubishi, Siemens, Camozzi, WAM, Bonfiglioli. 

Mobilná betonáreň je riadená pomocou softvéru MixMaster, ktorý je ľahko integrovateľný s 
1C a inými účtovnými programami. Automatizácia výrobného procesu zaručuje nielen 
dodržiavanie stanovenej receptúry pripraveného riešenia, ale poskytuje aj kontrolu nad 
činnosťou hlavných komponentov a mechanizmov BZU . 

Možnosť rýchlej montáže / demontáže vám umožňuje presunúť mobilnú betonáreň z 
jedného staveniska na druhé s minimálnymi možnými časovými nákladmi. Malá veľkosť celej 
konštrukcie umožňuje umiestniť mobilnú betonárku v bezprostrednej blízkosti staveniska 
alebo v jeho okolí. 

Rýchlosť inštalácie / demontáže BZU je spôsobená tým, že mobilná betonáreň pozostáva z 
hotových modulov , z ktorých každý už má rozvody elektrických káblov a vzduchových 
potrubí . Miešačka betónu sa dá ľahko zmontovať a uviesť do pracovnej polohy v priebehu 
jedného dňa. 

 

 

Hlavné rozdiely a výhody mobilného miešacieho zariadenia na betón „GRANITE-42“ 

 rýchla inštalácia, nevyžaduje základy (okrem ramp); 
 uvedenie do pracovnej polohy za 1 deň; 
 rýchla montáž elektrických a pneumatických vedení; 
 mobilná betonáreň má možnosť vysoko presného dávkovania komponentov 

pomocou spoľahlivej tenzometrie; 
 elastické zavesenie tenzometrov, ktoré vylučuje vplyv vibrácií; 
 dvojité uzávery v inertných zásobníkoch. 

BZU „GRANITE-42“ je možné dodať v zime po celú sezónu alebo v letnom prevedení  
  
Mobilná betonáreň "GRANITE-42" - základná možnosť: 

 dvojkomorové inertné koše, priečka pre jednu komoru so schopnosťou samostatného 
vytvorenia 3-komôrky, s celkovou kapacitou 32 ton; 

 strmý skipový zdvíhač so spodnou vykládkou materiálov, kapacita 1 800 kg; 
 mobilná betonáreň je vybavená miešacím blokom s miešačkou betónu doskového 

typu SB-146A-11 (1125/750 l); 
 dávkovacia jednotka s dávkovačmi cementu V = 410 a vody V = 180 kg; 
 pneumatické zariadenie "Camozzi" (Taliansko); 
 kabína vodiča s elektrickým vybavením a automatickým systémom a 

riadením  „MixMaster“, úplná integrácia s 1C. 

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


  
Ďalšie možnosti mobilnej betonárne „GRANITE-42“: 

 dávkovače chemických prísad na 10 alebo 40 kg      
 systém riadenia nastavenej tvrdosti zmesi na základe vlhkomerov „Franz Ludwig“ 

(Nemecko) alebo „Aquasensor“ (Ukrajina) 
 mobilná betonáreň môže používať 2 alebo 3 cementové silá; 
 zimná súprava krytiny BZU a ohrev inertných materiálov; 
 trojkomorové násypky z inertných materiálov. 

PJSC „Betonmash“ ponúka na kúpu mobilnú betonáreň „GRANITE-42“ s kapacitou 42 m³ / 
h. Poskytujeme hlavný inštalačný servis, záručný a pozáručný servis. 


