
Betonáreň BASALT-150 (technické označenie SB-248) je určená na výrobu vo veľkých 
objemoch všetkých druhov betónu podľa štátnej normy DSTU BV2.7-96-2000 s ukazovateľmi 
plasticity betónového semena od P1 do P4, a tiež tuhá a supertvrdá betón. 

Dvojhriadeľové miešadlo BP-2M-4500, ktorým je betonáreň dokončená, umožňuje získať 3 
m³ homogénnej betónovej zmesi iba za 40 ... 50 sekúnd miešania. 

Vysokú produktivitu betonárne zaisťuje paralelné vykonávanie procesov miešania betónovej 
zmesi a prípravy jej zložiek pre následnú zmes. Betonáreň je usporiadaná tak, aby sa 
potrebné množstvo inertných materiálov, cementu, vody a chemických prísad nachádzalo v 
medzisklade priamo nad miešačkou a proces nakladania trvá iba 10 ... 12 sekúnd. Vďaka 
tejto funkčnosti má betonáreň výkon až 150 m³ / h. 

Pomocou automatizovaného riadiaceho systému (ASC) „ MixMaster “ je BZU neustále pod 
kontrolou automatizácie. Monitor operátora prijíma všetky potrebné údaje na vyhodnotenie 
situácie. Betonáreň je riadená pomocou jednoduchého a prehľadného rozhrania. Vďaka ASK 
môže betonáreň na základe daných receptúr vyrobiť mnoho rôznych riešení. 

Stacionárna betonáreň BASALT-150 môže pracovať pri extrémnych teplotách okolia, preto sú 
k dispozícii tri možnosti klimatického prevedenia. Zimná verzia poskytuje stabilnú prevádzku 
betonárne pri mínusovej teplote vzduchu do -20 ℃, letná verzia umožní betonárni stabilne 
pracovať pri teplotách okolia do + 50 ℃, v celosezónnom prevedení bude betonáreň 
pracovať vo všetkých vyššie uvedených teplotných rozsahoch. 

Pri výrobe hlavných komponentov a mechanizmov betonárne sa používajú komponenty od 
popredných svetových a európskych výrobcov, vďaka čomu je miešačka betónu vysoko 
spoľahlivá a efektívna. Včasná údržba a preventívne opatrenia v betonárni sú kľúčom k 
spoľahlivej prevádzke BZU. 

Betonáreň BASALT 150 - hlavné rozdiely a výhody: 

 aplikácia najefektívnejšieho dvojhriadelového mixéra BP-2M-4500 
 paralelné dávkovanie inertných materiálov pomocou 2 blokov spotrebných 

zásobníkov 
 betonáreň je vybavená medzibunkovým akumulátorom cez miešačku, ktorý 

umožňuje zníženie cyklu výroby betónu 
 strmo sklonený dopravník s chevronovým dopravným pásom poskytuje spoľahlivý 

prísun inertných materiálov do mixéra 

BZU BASALT 150 je možné dodať v zime celoročne alebo v letnom prevedení. 

Prevádzka stacionárnej betonárne v zime 

Betonáreň BASALT 150 - základný variant kompletnej sady: 

 štvordielne násypky inertné 
 cementové zloženie troch síl so sľubnými závitovkovými podávačmi 
 naklonený dopravník s rebrovaným pásom (chevron) 
 betonáreň je vybavená dvoma dávkovačmi inertných materiálov na báze podávačov 

pásky 
 dávkovacia jednotka s dávkovačmi cementu, vody a chemických prísad 
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 pneumatické zariadenie "Camozzi" (Taliansko) 
 kabína vodiča s elektrickým vybavením a automatickým riadiacim systémom 

„MixMaster“, úplná integrácia s 1C 

Betonáreň BASALT 150 - Ďalšie možnosti: 

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

 systém riadenia nastavenej tuhosti betónu 
 betonáreň môže byť vybavená nádržou procesnej vody V = 10 m³ a blokom prípravy 

kvapalných chemických prísad 
 piestové alebo skrutkové kompresory 
 inštaláciu je možné doplniť filtrami s núteným odsávaním bloku mixéra 
 dávkovač chemických prísad na žiadosť zákazníka je možné dodať ako pre 

koncentrované komplexné prísady, tak aj pripraviť na mieste 

PJSC „Betonmash“ ponúka na kúpu betonárne BASALT 150 so záručným a pozáručným 
servisom, vykonávame uvedenie do prevádzky a školenie personálu prevádzky a údržby. 


