
Miešačka betónu BASALT-60D   

Pri návrhu betónovej miešacej inštalácie Basalt-60D (SB-760D) sa používajú vysoko kvalitné 
jednotky a príslušenstvo od najlepších európskych a svetových výrobcov Camozzi, WAM, 
Bonfiglioli, Siemens, Mitsubishi. 

Betonáreň je vybavená vysokoúčinnými dvojhriadeľovými miešačmi betónu BP-2M-1500 a je 
určená na prípravu vysoko homogénnych tvrdých a plastových betónových zmesí s veľkosťou 
kameniva do 70 mm na ťažké a ľahké kamenivo, malty a iné zmesi. 

Program na správu MixMaster sa integruje s 1C a inými účtovnými programami. 

Rozdiely a výhody betonárne Basalt 60D 

 rýchla inštalácia, závod na výrobu betónu nevyžaduje špeciálne základy (okrem 
ramp); 

 mobilita, uvedenie do prepravnej polohy na 1 deň;     
 zvýšená továrenská pripravenosť BZU s elektroinštaláciou elektrických a 

pneumatických vedení;     
 použitie vysokoúčinnej dvojhriadeľovej miešačky betónu     
 vysoko presné dávkovanie komponentov pomocou spoľahlivej tenzometrie 

popredných európskych výrobcov;     
 elastické zavesenie tenzometrov, ktoré vylučuje vplyv vibrácií;     
 udržiavateľnosť z betónu rastlín a ľahkú údržbu;     
 vysoká spoľahlivosť betónového miešacieho zariadenia počas dlhej životnosti;     
 dávkovače cementu, vody a chemických prísad sú integrované s krytom miešačky 

betónu v jednej montážnej jednotke;     
 dvojité uzávery v nádobách z inertných materiálov.     

Základný variant kompletnej betonárne Basalt 60D 
Betonáreň BASALT 60D je možné dodať v zime celoročne alebo v letnom prevedení. 
Prevádzka betonárne v zime 

 trojdielne násypky z inertných materiálov; 
 skladacie silo vybavené podávacím šnekom (voliteľné);     
 naklonený dopravník s rebrovaným pásom, inštalovaný v chránenej galérii;     
 dávkovač inertných materiálov betonárne sa vykonáva na základe podávača pásky;     
 miešacia jednotka;     
 dávkovacia jednotka s dávkovačmi cementu, vody a voliteľne chemických prísad;     
 pneumatické zariadenie "Camozzi" (Taliansko);     
 kabína vodiča s elektrickým vybavením a automatickým systémom a riadením 

„MixMaster“, úplná integrácia s 1C     

Betonáreň Čadič 60D - Ďalšie možnosti 

 sklady cementu s kapacitou od 20 do 150 ton; 
 dávkovače chemických prísad s kapacitou 10, 40 alebo 100 kg;     
 betonáreň je možné doplniť systémom riadenia nastavenej tuhosti zmesi na základe 

vlhkomerov „Franz Ludwig“ (Nemecko) alebo „Aquasensor“ (Ukrajina)     
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 nádrž na procesnú vodu V = 10 m³ a jednotka na prípravu kvapalných chemických 
prísad;     

 piestové alebo skrutkové kompresory ukrajinskej a zahraničnej výroby;     
 kamerový systém;     
 zimný obkladový set. 

Spoločnosť PJSC „Betonmash“ ponúka na kúpu betonárne „miešačka betónu“ „BASALT-60D“ 
s výkonom 60 m³ / h bez sprostredkovateľov za cenu výrobcu. 


