
Miešačka betónu „GRANITE-60“ (technické označenie SB-560) je určená na výrobu vysoko 
homogénnych betónových zmesí (tvrdých aj plastových) s použitím ťažkých a ľahkých plnív 
do 70 mm, ako aj iných mált a rôznych zmesí. Miešačka betónu je vybavená rotačnými 
miešačmi betónu doskového typu, čo zaisťuje vysokú produktivitu BSU. 

Periférne systémy na skladovanie, dodávku a dávkovanie komponentov betónovej zmesi, 
ktoré sa používajú na dokončenie miešačky betónu GRANIT-60, sa vyrábajú pomocou 
komponentov od popredných svetových výrobcov, ako sú Mitsubishi, Bonfiglioli, Siemens, 
WAM a Camozzi. Vďaka tomu je miešačka betónu schopná vyrábať širokú škálu zmesí a 
roztokov s vysokou mierou presnosti dodržiavania danej receptúry. 

Prefabrikované zariadenie na miešanie betónu GRANIT-60 sa uvedie do pracovnej polohy do 
jedného dňa. Vďaka tejto mobilite je možné BSU presúvať z jedného miesta na druhé s 
minimálnou stratou času. Táto betonáreň nezaberá veľa miesta, takže ju možno umiestniť v 
tesnej blízkosti staveniska. 

Automatizovaný riadiaci systém „ MixMaster “, ktorý riadi miešačku betónu, integruje sa s 
„1C“ a inými účtovnými programami, monitoruje výrobný proces, sleduje činnosť hlavných 
komponentov a mechanizmov, ako aj účtuje spotrebný materiál. Prevádzku miešačky betónu 
môže prevádzkovať jeden operátor. 

 
Betónové miešacie zariadenie GRANIT-60 - hlavné rozdiely a výhody: 

 rýchla inštalácia, nevyžaduje základy (okrem ramp); 
 do jedného pracovného dňa sa vykoná montáž elektrických a pneumatických vedení 

a zariadenie na miešanie betónu je úplne pripravené na prácu; 
 vysoko presné dávkovanie komponentov pomocou spoľahlivej tenzometrie; 
 elastické zavesenie tenzometrov, ktoré vylučuje vplyv vibrácií. 

"GRANITE 60" je možné dodať v zime po celú sezónu alebo v letnom prevedení: 
 

Zariadenie na miešanie betónu GRANIT-60 - základná možnosť kompletnej sady: 

 trojkomorové násypky z inertných materiálov;   
 zloženie cementu so závitovkovým šchnekom; 
 skladacie silo; 
 zariadenie na miešanie betónu je doplnené strmým výťahom so spodnou vykládkou 

materiálov; 
 dávkovacia jednotka 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. 

Zariadenie na miešanie betónu Granite-60 - ďalšie možnosti: 

 dávkovače chemických prísad na 10,40 alebo 100 kg;      
 riadiaci systém nastavenej tvrdosti zmesi na základe vlhkomerov "Franz Ludwig" 

(Nemecko) alebo "Aquasensor" (Ukrajina); 
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 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; 
 kamerový systém; 
 zimné súpravy krytiny BZU.  

PJSC " Betonmash " ponuky ku kúpe miešajúca rastlín " GRANIT - 60 " 
s kapacitou 60 m³ / h . Služba šéf - inštalácia , záručný a pozáručný servis je k dispozícii . 


