
Miešačka betónu GRANIT-60D (SB-560D) je vybavená vysokoúčinnými miešačmi betónu 
dvojhriadelového typu, modernou perifériou skladovania, dávkovania a dávkovania 
komponentov betónovej zmesi vyvinutou s použitím príslušenstva popredných európskych a 
svetových výrobcov Camozzi, MAM, Siemens, Bonf. 

Jednotka je určená na prípravu vysoko homogénnych tuhých a plastických betónových zmesí 
s veľkosťou kameniva do 70 mm na ťažkých a ľahkých kamenivách, maltách a iných zmesiach 
na malých stavbách s možnosťou rýchleho premiestnenia na nové miesta. Zvláštnosťou 
miešačiek betónu SB-560D je, že nevyžadujú špeciálne základy a je možné ich namontovať na 
rovnú zhutnenú plochu. 

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

Miešačka betónu GRANITE-60D - hlavné rozdiely a výhody: 

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

vedení a zariadenie na miešanie betónu je úplne uvedené do funkčného stavu     
 vysoko presné dávkovanie komponentov pomocou spoľahlivého tenzometra     
 elastické zavesenie tenzometrov, ktoré vylučuje vplyv vibrácií 

Zariadenie na miešanie betónu GRANITE-60D - základná možnosť kompletnej sady: 
BZU „GRANITE 60D“ je možné dodať v zime po celú sezónu alebo v letnom prevedení. 
Práce v zime 

 trojdielna násypka z inertných materiálov     
 zloženie cementu s podávacím šnekom     
 skladacie silo     
 zariadenie na miešanie betónu je doplnené strmo skloneným 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 systémom a riadením 

„MixMaster“, úplná integrácia s 1C    

Zariadenie na miešanie betónu Granite-60D - ďalšie možnosti: 

 dávkovače chemických prísad na 10,40 alebo 100 kg 
 zloženie cementu s objemom 20 až 150 ton s podávacím šnekom     
 systém riadenia nastavenej tuhosti zmesi na základe vlhkomerov „Franz Ludwig“ 

(Nemecko) alebo „Aquasensor“ (Ukrajina)     
 Betonáreň môže zahŕňať vo svojom členov procesná voda nádrže V = 10 m ³ a 

blokovať kvapalné chemické prísady     
 piestové alebo skrutkové kompresory, ďalšie 2 alebo 3 cementové silá     
 kamerový systém     
 zimné súpravy krytiny BZU 

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