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HISTORIA

MEKA OBECNIE

MEKA najczęściej wybieraną
marką przez profesjonalistów
MEKA, założona w 1987 roku jest wiodącym producentem wytwórni betonu oraz
urządzeń do kruszenia i przesiewania.
Będąc jednym z największych
światowych producentów oferujemy
kompletny zakres usług, takich
jak: identyfikacja potrzeb klienta,
planowanie, projektowanie, produkcja,
kontrola jakości, montaż, szkolenie
obsługi i przekazanie do eksploatacji
oraz serwis.
MEKA jest postrzegana przez klientów,
jako stabilny i niezawodny partner.
Opierając się na perfekcji wykonania
oferuje klientom produkty i usługi,
odpowiadające w pełni ich potrzebom
(udzielanie kompletnych informacji
przed sprzedażą, rozpoznanie potrzeb
klientów, doskonały serwis).
Wytwarzamy kruszarki szczękowe,
udarowe oraz stożkowe na mobilnych
platformach wraz z zasobnikami,
urządzenia do sortowania i płukania.
Dostarczamy kompleksowe
rozwiązania w zależności od typu i

rodzaju kruszonego materiału oraz
wymaganej wydajności.
W naszej ofercie dostępne są
stacjonarne, mobilne i kompaktowe
wytwórnie typu kontenerowego
przeznaczone do produkcji betonu
towarowego oraz dla prefabrykacji.
Jesteśmy gotowi zaproponować
unikalne rozwiązania zgodnie z
potrzebami klienta.
Profesjonaliści doceniają urządzenia
MEKA, firmy, która jest jedną z
najbardziej znaczących na rynku o
zdolności do produkcji 250 wytwórni
rocznie. Zatrudniamy 40 inżynierów
i 330 osób na produkcji w naszych
czterech nowoczesnych fabrykach.
Ich łączna powierzchnia to 75 000 m2
(Ostin/Ankara – 1 500 m2, Temelli 1/
Ankara – 18 000 m2, Temelli 2/Ankara –
23 500 m2, Eskisehir – 32 000 m2).

Dostarczamy nasze instalacje do
kluczowych przedsiębiorstw w ponad
60 krajach świata.
Klienci, którzy wybrali MEKA,
oczekiwali niestandardowych i
opłacalnych rozwiązań w wielu różnych
skomplikowanych przedsięwzięciach
budowlanych na całym świecie.
Firma MEKA przez 30 lat zdobyła
ogromną wiedzę i niezbędne
doświadczenie, dlatego wszystkie
produkowane urządzenia są
dopracowane w każdym szczególe.
MEKA najczęściej wybieraną marką
przez profesjonalistów
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DLACZEGO

MEKA

WHY
MEKA

u Firma MEKA posiada 30 letnie doświadczenie.
u Kompletny zakres usług: identyfikacja
potrzeb klienta, planowanie, projektowanie,
produkcja, kontrola jakości, montaż, szkolenie obsługi i przekazanie do eksploatacji oraz
serwis.
u Wysokiej jakości, wydajny sprzęt w
przystępnej cenie
u Stosujemy tylko materiały wysokiej
jakości
u Posiadamy referencje kluczowych,
znanych firm na rynkach lokalnych
u W procesach projektowania i produkcji
jesteśmy elastyczni.
u Firma MEKA to JAKOŚĆ
11
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DLACZEGO MEKA

Podstawowym założeniem
firmy MEKA jest wysoka jakość
MEKA rozwija swój zespół inżynierów od 30 lat wprowadzając innowacje jest w
stanie sprostać wymaganiom projektowym klientów i uwzględniać najnowsze
osiągnięcia technologiczne.
Nasze produkty znacznie się zmieniły
od czasu, kiedy wiele lat temu pierwsze
węzły betoniarskie i mieszalniki
opuszczały fabrykę.

klientów zapewniając najlepsze
rozwiązania techniczne. Służy swoją
wiedzę i dba o każdy szczegół.

Obecnie posiadamy status “Partnera
z gotowymi rozwiązaniami” dla
ekspertów i specjalistów z branży.
Wzbudzamy wśród nich duże
zainteresowanie i jesteśmy zapraszani
do współpracy dostarczając
niestandardowych rozwiązań dla
wielu bardzo ważnych projektów
infrastrukturalnych na całym świecie.
Każdy pomysł, który przenosimy
na papier, jest poddawany głębokiej
analizie i dokładnie kalkulowany.
Posiadamy zaawansowane
oprogramowanie, dzięki któremu
jesteśmy w stanie przeprowadzić
szereg testów zanim jeszcze zostanie
rozpoczęta produkcja, co również
gwarantuje najwyższą jakość naszych
produktów.
MEKA zdobywa zaufanie u swoich
13

TECHNOLOGIA

PRODUKCJI

DLACZEGO MEKA

Fabryki MEKI - to miejsce gdzie
pomysły nabierają swoich
prawdziwych kształtów
MEKA od zawsze inwestuje w ludzi i dba o bezpieczeństwo pracy, zapewnia
wysoką jakość produkcji, wprowadza nowe produkty i dokłada starań, by sprostać indywidualnym wymaganiom klientów.
W 1987 roku MEKA zatrudniała zaledwie
kilku specjalistów pracujących w
zakładzie o powierzchni kilkuset metrów
kwadratowych. Ci ludzie wraz z zarządem
poświęcili się firmie i stworzyli jej wspólną
wizję. Wielu z nich nadal pracuje w MEKA
dowodząc, że ich wizja była słuszna.

wraz z zasobnikami, urządzenia do
sortowania i płukania. Jesteśmy w stanie
dostarczyć kompleksowe rozwiązania w
zależności od typu i rodzaju surowca oraz
wymaganej wydajności. Aby sprostać temu
wyzwaniu i usprawnić proces produkcji
wybudowaliśmy nową fabrykę.

Obecnie MEKA jest jedną z najbardziej
znaczących firm na rynku, zatrudniając
bezpośrednio w produkcji 330 osób, 40
inżynierów oraz posiada 4 nowoczesne
fabryki wyposażone w najnowsze
technologicznie linie produkcyjne o łącznej
powierzchni 75 000 m2 (Ostim/Ankara – 1
500 m2, Temelli1/Ankara – 18 000 m2,
Temelli2/Ankara – 23 500 m2, Eskisehir –
32 000 m2). Widoczna jest stała poprawa
jakości produktów, są wydajniejsze,
bardziej konkurencyjne, wyjątkowo solidne
i niezawodne.

Od samego początku JAKOŚĆ miała
znaczenie priorytetowe, dlatego ta zasada
została wprowadzona we wszystkich
oddziałach spółki.

Praktyczne inwestycje w nowe techonolgie,
których celem była poprawa jakości dały
początek nowej linii produktów, takich
jak: kruszarki szczękowe, udarowe oraz
stożkowe na mobilnych platformach
15

PODZESPOŁY

NAJWYŻSZEJ

JAKOŚCI

DLACZEGO MEKA

Jakość produktów firmy
MEKA widoczna jest w
każdym szczególe
Na jakość finalnego produktu ma wpływ wiele aspektów procesu produkcji,
użytych komponentów i technologii.
O jakości finalnego produktu decyduje
jego najsłabszy element, dlatego, aby
zapewnić naszym wyrobom najwyższą
jakość, ciągle wprowadzamy ulepszania
na każdym etapie produkcji. Najmniejsze
części i elementy, na których jakość
składają się poszczególne komponenty
objęte są szczególną selekcją i ciągłą
kontrolą jakości, która pełni ważną funkcję
w procesie produkcji
MEKA mając na uwadze, że jakość jest

zawsze najważniejsza, utrzymuje trwałą
współpracę ze znanymi i rzetelnymi
dostawcami. W węzłach betoniarskich oraz
urządzeniach do kruszenia i przesiewania
stosujemy tylko podzespoły najwyższej
klasy, które zapewniają długi okres
eksploatacji gotowych urządzeń przy
minimalnym serwisie.

produkcyjnego.
MEKA wychodząc na przeciw
oczekiwaniom odbiorców na całym świecie
oferuje wyłącznie urządzenia i części
zamienne najlepszej jakości, w których
zawarte jest własne know-how i dbałość o
każdy detal.

Zakup naszych urządzeń to dobra
inwestycja, która zapewnia szerokie
wsparcie dla całego procesu
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TRWAŁE
WYPOSAŻENIE

DLACZEGO MEKA

MEKA – Niezawodny sprzęt
Trwałość nie jest jedynie kwestią jakość, ale filozofią produkcji, która leży u podstaw
firmy MEKA.
Wysoce wykwalifikowana i doświadczona kadra inżynierska dba, aby urządzenia
firmy MEKA były przygotowane do pracy
w każdych warunkach. Nasze produkty niejednokrotnie wykazały się swoją
niezawodnością, trwałością i solidnością w
najtrudniejszych warunkach, między innymi
w ekstremalnie wysokich temperaturach,
w trybie ciągłej pracy, poddawane krytycznym obciążeniom oraz bardzo wysokim
naprężeniom.

koszty stanowią minimalną część całej inwestycji, ale z całą pewnością są kluczowe.
Właściwa obsługa linii produkcyjnej oraz
niezawodny sprzęt wymagają minimalnych prac konserwacyjnych i zapewniają
oczekiwana wydajność produkcyjną, brak
przestojów i wysokie zyski. Dbamy o pozytywny wizerunek, tych, którzy nam zaufali
- naszych klientów.
MEKA jest zaufanym partnerem wielu światowych producentów.

Oferujemy montaż gotowych wytwórni,
szkolenie obsługi, a następnie rozruch
instalacji oraz pełen serwis. Tego rodzaju
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PROFESJONALNY

SERWIS

DLACZEGO MEKA

Gwarantujemy najwyższą
jakość serwisu
Inwestując w Nasze instalacje otrzymujesz bezpieczeństwo i gwarancję szybkiego
i sprawnego serwisu, od którego często zależą zyski i przyszłość Twojej firmy.
Zapewniamy dostępność serwisu bez
względu na lokalizację Twojej firmy. Około
40 wyszkolonych serwisantów jest
gotowych w każdej chwili do pomocy,
a pełna dostępność części zamiennych
zapewnia szybkie wsparcie.

Wyznajemy zasadę, że nawet
najbardziej zaawansowane
technologicznie urządzenia są
bezużyteczne bez zapewnienia im
odpowiedniego serwisu.

Rozbudowana sieć sprzedaży

Każdego dnia wzrasta liczba naszych
agentów i przedstawicieli, gdyż staramy się
być jak najbliżej naszych klientów. Obecnie
zapewniamy natychmiastowy serwis w
ponad 20-stu krajach, ponadto oferujemy
bezpłatne wsparcie drogę internetową oraz
telefoniczną.
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KOMPAKTOWE
WYTWÓRNIE

BETONU

Kompaktowe
Wytwórnie Betonu

PRODUKTY

Kompaktowe wytwórnie betonu zostały zaprojektowane w sposób umożliwiający ich
łatwy transport oraz szybki rozruch.
Firma MEKA dostarcza solidne
i wytrzymałe, półmobilne i kompaktowe
węzły betoniarskie spełniające wszystkie
wymagania przy produkcji betonu.
Wykonane zostały przy zachowaniu
najwyższych standardów, a do ich budowy
wykorzystano najwyższej jakości materiały
i komponenty. Większość modeli można
transportować w 40” kontenerze.
Stale rozwijamy nasze wytwórnie w celu
zapewnienia najbardziej komfortowych,
ekonomicznych i łatwych w transporcie
rozwiązań. Z drugiej strony dbamy o niskie
nakłady naszych klientów związane
z uruchomieniem wytwórni dostarczając
im rozwiązań obniżających koszty prac
budowlanych, przykładowo: oferujemy
stalowe ramy fundamentów dla głównych
segmentów oraz silosów.
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Do budowy zapory Hasanlar Dam na rzece Manavgat
w Turcji posłużono się półmobilną wytwórnią betonu
C20. Kluczowe powody, dla których wybór padł na ten
model to: duże odległości, ograniczone możliwości
dostarczenia betonu przy użyciu betoniarek, dostępność
przestrzeni do instalacji wytwórni oraz konieczność
jej szybkiego montażu. Do tego typu zadań wytwórnia
kompaktowa C20 sprawdza się idealnie.
Gazprom wykorzystuje węzły C20 do budowy stacji pomp na Syberii. Większość elementów wytwórni
jest dostarczana na miejsce przy użyciu helikopterów.
Kompakt C20 to najlepszy wybór ze względu na zwartą
i wytrzymałą konstrukcję.

Przykładowe realizacje

C20 - mała, ale
wydajna

C-20

Kompaktowa Wytwórnia Betonu
Czas mieszania: 30 sekund, wydajność 20 m³/h

Specyfikacja Techniczna

Wartość

Jednostka

Wydajność

20

m³ /hr

Typ mieszalnika

Planetarny

-

Pojemność gotowego zarobu

0,33

m³

Moc napędu

15

kW

Ilość przedziałów na kruszywo

4

No.

Taśmociąg ważący

650x5.050

mm

Podajnik kruszywa

Skip

mm

Waga kruszywa

700

kg

Waga cementu

170

kg

Waga wody

70

kg

Waga domieszek

15

kg
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Strojtransgaz wykonawca instalacji dla Gazpromu,
do budowy nowego pola gazonośnego na półwyspie
jamalskim w Nowoportowskoje wybrał kompaktowy
węzeł betoniarski C30, dla którego trudne warunki
naturalne nie są przeszkodą.
Realizacja białoruskiej polityki bezpieczeństwa
energetycznego, zakłada powstanie czterech
elektrowni wodnych do 2020r. (Polotskaya, Vitebskaya,
Beshenkovicheskaya, Verhnedvinskaya) I właśnie do
ich budowy wykorzystuje się węzły C30.
Kompaktowa wytwórnia firmy MEKA model C30 wraz
z pakietem zimowym jest w stanie zapewnić produkcję
betonu wysokiej jakości nawet w najtrudniejszych
warunkach atmosferycznych.

Przykładowe realizacje

C30 – mała, ale
wydajna

C-30

Kompaktowa Wytwórnia Betonu
Czas mieszania: 30 sekund, wydajność 30 m³/h

Specyfikacja Techniczna

Wartość

Jednostka

Wydajność

30

m³ /hr

Typ mieszalnika

Jednowałowy

-

Pojemność gotowego zarobu

0,5

m³

Moc napędu

18,5

kW

Ilość przedziałów na kruszywo

4

No.

Taśmociąg ważący

650x5.050

mm

Podajnik kruszywa

Skip

mm

Waga kruszywa

1.100

kg

Waga cementu

300

kg

Waga wody

160

lt

Waga domieszek

20

kg
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Firma Azia Avto, największy producent samochodów,
realizuje budowę nowej fabryki w Oskemen we
wschodnim Kazachstanie posługując się kompaktową
wytwórnią MEKA C60.

Przykładowe realizacje

Wystarczyła tylko
jedna wytwórnia
MB-C60, by
zbudować fabrykę
samochodów za 400
milionów dolarów

C-60

Kompaktowa Wytwórnia Betonu
Czas mieszania: 30 sekund, wydajność 60 m³/h

Specyfikacja Techniczna

Wartość

Jednostka

Wydajność

60

m³ /hr

Typ mieszalnika

Jednowałowy

-

Pojemność gotowego zarobu

1

m³

Moc napędu

37

kW

Ilość przedziałów na kruszywo

3-4

No.

Taśmociąg ważący

650x9.840

m³

Podajnik kruszywa

Skip

mm

Waga kruszywa

2.200

kg

Waga cementu

500

kg

Waga wody

250

lt

Waga domieszek

20

kg
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Salalah Cement, to jedna z największych firm w
Omanie, która używa naszej instalacji C100 w celu
wykonania trzech różnych projektów inwestycyjnych
związanych z gazem ziemnym.

Przykładowe realizacje

Firma Salalah
Cement
wykorzystuje
instalacje MEKA
w przy realizacji
projektów
dotyczących gazu
ziemnego

C-100

Kompaktowa Wytwórnia Betonu
Czas mieszania: 30-20 sekund, wydajność 85-95 m³/h

Specyfikacja Techniczna

Wartość

Jednostka

Wydajność

100

m³ /hr

Typ mieszalnika

Dwuwałowy

-

Pojemność gotowego zarobu

2

m³

Moc napędu

2x37

kW

Ilość przedziałów na kruszywo

4

No.

Taśmociąg ważący

800x12.320

mm

Podajnik kruszywa - Taśmociąg

1.000x16.800

mm

Waga kruszywa

6.600

kg

Waga cementu

1.000

kg

Waga wody

700

kg

Waga domieszek

20

kg

33

Grupa Atlas to według listy ENR jedna z największych
firm budowlanych na świecie. Jej oddział w Algierii
wykorzystuje trzy kompaktowe wytwórnie MEKA
MB-C120 przy budowie: szpitala imienia dr. Benzerjeb,
cyberparku Certic oraz przy realizacji projektów
z segmentu mieszkaniowego w wielu różnych
lokalizacjach.

Al Turki –
Największe
przedsiębiorstwo
budowlane w
Omanie

Przykładowe realizacje

Trzy instalacje C120
dla Grupy Atlas

C-120

Kompaktowa Wytwórnia Betonu
Czas mieszania: 30-20 sekund, wydajność 115-125 m³/h

Specyfikacja Techniczna

Wartość

Jednostka

Wydajność

120

m³ /hr

Typ mieszalnika

Dwuwałowy

-

Pojemność gotowego zarobu

3

m³

Moc napędu

2x55

kW

Ilość przedziałów na kruszywo

4

No.

Taśmociąg ważący

800x12.320

mm

Podajnik kruszywa - Taśmociąg

1.000x16.800

mm

Waga kruszywa

6.600

kg

Waga cementu

1.750

kg

Waga wody

1000

kg

Waga domieszek

40

kg

Ze względu na wysoką wydajność wytwórni
kompaktowych MEKA C-120, które sprawdziły się w
2014r. podczas realizacji projektu drogowego w Sohu,
Grupa Al Turki zadecydowała, że w 2015r. również
będzie korzystać z kompaktowych instalacji MEKA.
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MOBILNE
WYTWÓRNIE

BETONU

Mobilne
Wytwórnie Betonu

PRODUKTY

MEKA oferuje szeroką gamę bezkonkurencyjnych mobilnych węzłów betoniarskich oraz
mieszalników gotowych sprostać każdemu wyzwaniu.
MEKA posiada nowoczesne zaplecze
technologiczne oraz 30 letnie
doświadczenie w projektowaniu
i budowie solidnych węzłów mobilnych
charakteryzujących się szybkim
rozruchem oraz unikalnymi rozwiązaniami
technicznymi. Mobilne wytwórnie firmy
MEKA są znane ze swojej wysokiej jakości
i niezawodności.
Mobilne wytwórnie betonu MEKA są
najczęściej wybieranymi instalacjami do
realizacji projektów budowlanych przez
wielu profesjonalistów na całym świecie.
Wyjątkowo zaprojektowane instalacje
mobilne umożliwiają wygodne ich
przemieszczanie oraz szybkie i łatwe
uruchomienie wytwórni. Dodatkowo
wpływają pozytywnie na bilans
przedsiębiorstwa poprzez redukcję
kosztów operacyjnych i kosztów
utrzymania dzięki swojej niezawodności.
W sercu każdej mobilnej wytwórni pracuje
specjalnie zaprojektowany, wysokiej klasy,
jedno lub dwuwałowy mieszalnik, który
sprawdza się w produkcji najwyższej klasy
betonu.
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Przełomowy projekt kolejowy Awash-KombolchaHara-Gebaya, którego budżet opiewa na 1,7 miliardów
dolarów został rozpoczęty 25 lutego 2015r.
Głównym wykonawcą jest znana turecka firma
Yapi Merkezi. Ponieważ plac budowy ciągnie się
wzdłuż torów kolejowych, co wiąże się z częstym
przemieszczaniem, zdecydowano się na mobilna
wytwórnię betonu firmy MEKA, model MB-30M.

Przykładowe realizacje

Etiopski projekt
budowy kolei
powstaje przy
użyciu sześciu
instalacji mobilnych
MEKA

MB-30M

Mobilna Wytwórnia Betonu

O wydajności 27-32 m³/h, Czas mieszania 30-20 sekund

Specyfikacja Techniczna

Wartość

Jednostka

Wydajność

30

m³ /hr

Typ mieszalnika

Jednowałowy

-

Pojemność gotowego zarobu

0,5

m³

Moc napędu

18,5

kW

Ilość przedziałów na kruszywo

4

No.

Pojemność pojedynczego przedziału

7

m³

Taśmociąg ważący

650x13.480

mm

Podajnik kruszywa - taśmociąg

650x13.480

mm

Waga kruszywa

1100

kg

Waga cementu

300

kg

Waga wody

160

kg

Waga domieszek

15

kg

Silos cementu (Opcja dodatkowa)

22

ton
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MEKA jest najczęściej wybieraną marką przez
profesjonalistów, tylko w ostatnim czasie rząd Algierii
zakupił 11 instalacji MB-60M o wydajności 60 m³/h do
realizacji programu budownictwa mieszkaniowego.

Przykładowe realizacje

Rząd Algierii
zamówił 11
instalacji MB-60M

MB-60M

Mobilna Wytwórnia Betonu

O wydajności 54-63 m³/h, Czas mieszania 30-20 sekund

Specyfikacja Techniczna

Wartość

Jednostka

Wydajność

60

m³ /hr

Typ mieszalnika

Jednowałowy

-

Pojemność gotowego zarobu

1

m³

Moc napędu

37

kW

Ilość przedziałów na kruszywo

4

No.

Pojemność pojedynczego przedziału

10

m³

Taśmociąg ważący

800x13.710

mm

Podajnik kruszywa - taśmociąg

800x13.710

mm

Waga kruszywa

2.200

kg

Waga cementu

500

kg

Waga wody

250

kg

Waga domieszek

15

kg

Wbudowany silos cementu (opcja)

30

ton
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Do transport wytwórni mobilnej MB-60ML NIE są
wymagane żadne dodatkowe zezwolenia.

Przykładowe realizacje

Przystosowana
do transportu w
kontenerach 40”

MB-60ML

Mobilna Wytwórnia Betonu

O wydajności 54-63 m³/h, Czas mieszania 30-20 sekund

Specyfikacja Techniczna

Wartość

Jednostka

Wydajność

60

m³ /hr

Typ mieszalnika

Jednowałowy

-

Pojemność gotowego zarobu

1

m³

Moc napędu

37

kW

Ilość przedziałów na kruszywo

4

No.

Pojemność pojedynczego przedziału

12

m³

Taśmociąg ważący

650x13.710

mm

Podajnik kruszywa - taśmociąg

650x13.710

mm

Waga kruszywa

2.200

kg

Waga cementu

500

kg

Waga wody

250

lt

Waga domieszek

20

kg

Wbudowany silos cementu (opcja)

-

ton
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Grupa Heidelberg Cement posiada obecnie w Gruzji pięć
mobilnych wytwórni betonu MB-100M oraz dwie inne
instalacje o różnych wydajnościach firmy MEKA.
MEKA jest najczęściej wybieraną marką wśród
profesjonalistów, ponieważ naszym głównym
założeniem jest długotrwała współpraca z korzyścią
dla obu stron.

Przykładowe realizacje

Pięć instalacji
MB-100M dla
grupy Heidelberg
Cement

MB-100M

Mobilna Wytwórnia Betonu

O wydajności 83-94 m³/h, Czas mieszania 30-20 sekund

Specyfikacja Techniczna

Wartość

Jednostka

Wydajność

100

m³ /hr

Typ mieszalnika

Dwuwałowy

-

Pojemność gotowego zarobu

2

m³

Moc napędu

2x37

kW

Ilość przedziałów na kruszywo

4

No.

Pojemność pojedynczego przedziału

15

m³

Taśmociąg ważący

1.000x15.630

mm

Podajnik kruszywa - taśmociąg

1.000x15.630

mm

Waga kruszywa

4.400

kg

Waga cementu

1.000

kg

Waga wody

700

kg

Waga domieszek

20

kg
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Mobilna instalacja MB-100BM partycypowała w
budowie w trudnych warunkach atmosferycznych
infrastruktury na olimpiadę w Soczi w 2014r.

Przykładowe realizacje

100BM
uczestniczyła
w budowie
infrastruktury na
potrzeby olimpiady
w Soczi w 2014r

MB-100BM

Mobilna Wytwórnia Betonu

O wydajności 85-96 m³/h, Czas mieszania 30-20 sekund

Specyfikacja Techniczna

Wartość

Jednostka

Wydajność

100

m³ /hr

Typ mieszalnika

Dwuwałowy

-

Pojemność gotowego zarobu

2

m³

Moc napędu

2x37

kW

Ilość przedziałów na kruszywo

4

No.

Pojemność pojedynczego przedziału

25

m³

Taśmociąg ważący

1.000x14.480

mm

Podajnik kruszywa - taśmociąg

1.000x18.130

mm

Waga kruszywa

4.400

kg

Waga cementu

1.000

kg

Waga wody

700

kg

Waga domieszek

20

kg

Wbudowany silos cementu (opcja)

-

ton
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Oddział londyńskiego koncernu Lafarge zainwestował
w Instalację firmy MEKA – 120MB w celu realizacji
projektu w aglomeracji londyńskiej. Mobilna wytwórnia
MB120 została wyposażona w dodatkowe zasobniki
na kruszywo oraz silosy cementu, tak, aby sprostać
wysokim wymaganiom brytyjskiego rynku.

Przykładowe realizacje

W środkowym
Londynie
wykorzystano
mobilną
wytwórnie120BM
do budowy
elektrowni
Battersea

MB-120BM

Mobilna Wytwórnia Betonu

O wydajności 113-126 m³/h, Czas mieszania 30-20 sekund

Specyfikacja Techniczna

Wartość

Jednostka

Wydajność

120

m³ /hr

Typ mieszalnika

Dwuwałowy

-

Pojemność gotowego zarobu

3

m³

Moc napędu

2x55

kW

Ilość przedziałów na kruszywo

4

No.

Pojemność pojedynczego przedziału

25

m³

Taśmociąg ważący

1.000x14.480

mm

Podajnik kruszywa - taśmociąg

1.000x17.730

mm

Waga kruszywa

6.000

kg

Waga cementu

1.750

kg

Waga wody

1.000

kg

Waga domieszek

40

kg

Wbudowany silos cementu (opcja)

-

ton
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Mobilne Mieszalniki
Czy chciałbyś przebudować wytwórnię betonu suchego w nowoczesną wytwórnię betonu
zagęszczonego? Biorąc pod uwagę długotrwały proces adaptacji wytwórni: konieczność
wymiany taśmociągów, budowy nowych konstrukcji stalowych, etc., to z punktu ekonomicznego się to nie opłaca. Rozwiązaniem są mobilne mieszalniki firmy MEKA.

Specyfikacja

2.0m³

3.0m³

3.5m³

4.0m³

4.5m³

Pojemność zasypowa

3.000 Lt

4.500 Lt

5.250 Lt

6.000 Lt

6.750 Lt

Pojemność gotowego zarobu

2.000 Lt

3.000 Lt

3.500 Lt

4.000 Lt

4.500 Lt

Taśmociąg

1.200 X 16.000 Mm

Napęd taśmociągu

30 Kw

30Kw

30Kw

45Kw

45Kw

Wydajność

66M³/Hr

80M³/Hr

95M³/Hr

105M³/Hr

120M³/Hr

Specyfikacja

2.0m³

3.0m³

3.5m³

4.0m³

4.5m³

Szerokość

3.000 mm

Wysokość

4.000 mm

Długość

12.250 mm

Waga

26.500Kg

28.000Kg

28.500Kg

31.000Kg

31.400Kg
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STACJONARNE
WYTWÓRNIE

BETONU

Stacjonarne
Wytwórnie Betonu

PRODUKTY

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom klienta staramy się być elastyczni i umożliwiamy
indywidualne rozwiązania.
Wysoce efektywne I niezawodne
stacjonarne wytwórnie betonu firmy MEKA
są przeznaczone do produkcji wysoko
jakościowego betonu przy wydajności
sięgającej 250 m3/h.

polegać. Ponadto dysponujemy najlepszym
serwisem gotowym do niezwłocznej
pomocy, jeśli tylko zajdzie taka potrzeba.

Posiadamy w swojej ofercie szereg
stacjonarnych węzłów do produkcji betonu
z bogatymi opcjami dodatkowymi, dzięki
którym jesteśmy w stanie rozwiązać
wszelkie problemy naszych klientów.
Obecnie na świecie działa ponad 1500
wytwórni firmy MEKA. Pracują one w
różnych warunkach klimatycznych budując
szeroko pojętą infrastrukturę, nowoczesne
miasta i zapewniają wygodniejsze życie.
Jesteśmy w pełni świadomi, jaką wagę
posiada wytwórnia betonu w skali całego
projektu inżynieryjnego.
Bierzemy to pod uwagę, dlatego nasze
instalacje cechuje wysoka wytrzymałość i
solidność. Do ich budowy wykorzystujemy
jedynie najlepsze jakościowo komponenty
oraz materiały znanych firm (na przykład:
WAM, Siemens, Festo). Dzięki temu nasi
klienci maja pełne zaufanie do naszych
produktów i mogą na nich w 100%
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Stacjonarna wytwórnia MEKA MB-30WS została
skierowana do przebudowy obszarów mieszkalnych w
Pietropawłowsk-Kamczacki, w odległej Rosji. Dostawa
zamówionej instalacji 30WS nie stanowiła żadnego
problemu, ponieważ doskonale mieści się ona w kilku
40” kontenerach.

Przykładowe realizacje

Wytwórnia
MB-30WS
przebyła ponad
15000 km w
kontenerach

MB-30WS

Stacjonarna Wytwórnia Betonu
O wydajności 30 m³/h, Czas mieszania 30 sekund

Specyfikacja Techniczna

Wartość

Jednostka

Wydajność

30

m³ /hr

Typ mieszalnika

Jednowałowy

-

Pojemność gotowego zarobu

0,5

m³

Moc napędu

18,5

kW

Ilość przedziałów na kruszywo

3-4

No.

Taśmociąg ważący

800x9.850

mm

Podajnik kruszywa

Skip

mm

Waga kruszywa

1.100

kg

Waga cementu

300

kg

Waga wody

160

kg

Waga domieszek

20

kg
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HOCHTIEF SOLUTIONS AG zdecydowała się na zakup
wytwórni stacjonarnej MB-60W typu kontenerowego
do realizacji przedsięwzięcia w Chile. Odległości, które
dzielą instalację od fabryki do docelowego miejsca
pracy nie mają wpływu na jej jakość. Instalacja 60W
dostarczona dla HOCHTIEF SOLUTIONS AG działa bez
zarzutu od ponad 8 lat.

Przykładowe realizacje

Instalacja 60W
dla HOCHTIEF
SOLUTIONS AG,
Chile

MB-60W

Stacjonarna Wytwórnia Betonu

O wydajności 60 - 72 m³/h, Czas mieszania 30 - 20 sekund

Specyfikacja Techniczna

Wartość

Jednostka

Wydajność

60

m³ /hr

Typ mieszalnika

Jednowałowy

-

Pojemność gotowego zarobu

1,5

m³

Moc napędu

37

kW

Ilość przedziałów na kruszywo

3-4

No.

Taśmociąg ważący

800x14.350

mm

Podajnik kruszywa

800x29.000

mm

Waga kruszywa

2.200

kg

Waga cementu

500

kg

Waga wody

250

kg

Waga domieszek

20

kg
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Etap 1A zakładał budowę drogi pomiędzy Bidbid a
Sur w Omanie. Do jego realizacji zostało wybrane
konsorcjum składające się włoskiej firmy Astaldi oraz
tureckiej Özkar İnşaat. Dwie wytwórnie stacjonarne
MB-100W oraz MB-120W firmy MEKA zaopatrzyły
inwestycję w beton niezbędny do jej realizacji.
Jesteśmy elastyczni, realizujemy również specjalne
życzenia klientów. Dla znanej firmy S. Morris z Wielkiej
Brytanii przygotowaliśmy zmodyfikowana stacjonarna
wytwórnie MB-100W „WET and DRY”, która posiadała
oprócz produkcji betonu zagęszczonego opcję
przygotowania suchej mieszanki.

Przykładowe realizacje

Instalacje
firmy MEKA
uczestniczyły
w kluczowym
projekcie ostatnich
lat w Omanie

MB-100W

Stacjonarna Wytwórnia Betonu

O wydajności 96 - 111 m³/h, Czas mieszania 30 - 20 sekund

Specyfikacja Techniczna

Wartość

Jednostka

Wydajność

100

m³ /hr

Typ mieszalnika

Dwuwałowy

-

Pojemność gotowego zarobu

2

m³

Moc napędu

2x37

kW

Ilość przedziałów na kruszywo

4-6

No.

Taśmociąg ważący

1.000x15.630

mm

Podajnik kruszywa

1.000x29.000

mm

Waga kruszywa

4.400

kg

Waga cementu

1000

kg

Waga wody

700

kg

Waga domieszek

20

kg
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Naszym celem jest długotrwała współpraca z korzyścią
dla obu stron. Jednym z naszych klientów jest Rabban
Readymix, z którym współpracujemy już przeszło 10
lat. Posiada on pięć wytwórni betonu MEKA o różnych
wydajnościach.

Przykładowe realizacje

W przypadku, gdy
mamy ograniczoną
przestrzeń
najlepiej
sprawdzają się
instalacje ze
skipem

MB-100WS

Stacjonarna Wytwórnia Betonu
O wydajności 96 m³/h, Czas mieszania 30 sekund

Specyfikacja Techniczna

Wartość

Jednostka

Wydajność

100

m³ /hr

Typ mieszalnika

Dwuwałowy

-

Pojemność gotowego zarobu

2

m³

Moc napędu

2x37

kW

Ilość przedziałów na kruszywo

4-6

No.

Taśmociąg ważący

1.000x15.630

mm

Podajnik kruszywa

Skip

mm

Waga kruszywa

4.400

kg

Waga cementu

1000

kg

Waga wody

700

kg

Waga domieszek

20

kg
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Główna konstrukcja została ocynkowana i
przystosowana do szybkiego I łatwego transportu.
Readymix, jeden z największych producentów betonu
zagęszczonego w Jordanii, jest jednym z pierwszych
nabywców. Model 110K był drugą instalacją, którą
zakupiono po MB-120W jeszcze w tym samym roku.
Firma PSO Kazan, jest jedną z kilku w Rosji, która
odpowiada za przygotowanie infrastruktury i budowę
stadionów na turniej FIFA 2018. Do realizacji tego
zadania wybrano instalację MEKA, model MB-110K.

Przykładowe realizacje

MB – 110K to
jeden z modeli
cieszących się
największą
popularnością

MB-110K

Stacjonarna Wytwórnia Betonu

O wydajności 105 - 117 m³/h, Czas mieszania 30 - 20 sekund

Specyfikacja Techniczna

Wartość

Jednostka

Wydajność

105-117

m³ /hr

Typ mieszalnika

Dwuwałowy

-

Pojemność gotowego zarobu

2,25

m³

Moc napędu

2x37

kW

Ilość przedziałów na kruszywo

3-5

No.

Taśmociąg ważący

800x13.000

mm

Podajnik kruszywa

1000x29.000

mm

Waga kruszywa

5.000

kg

Waga cementu

1.250

kg

Waga wody

700

kg

Waga domieszek

20

kg
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Realizacja drogi szybkiego ruchu “Północna Marmara
(etap Odayeri – Pasakoy) obejmuje przeprowadzenie
prac przy budowie trzeciego mostu Bosforskiego, to
jeden z kluczowych projektów w Turcji. Stacjonarna
wytwórnia betonu MB-120W, która mieści się w
Uskumrukoy, produkuje beton zagęszczony wysokiej
klasy: C35, C45 i C55 na potrzeby produkcji 1180 sztuk
ośmiosegmentowych sprężonych dźwigarów o łącznej
objętości 250000 m3 lanego betonu.

Przykładowe realizacje

Instalacje firmy
MEKA obecne
przy budowie
trzeciego mostu
Bosforskiego

MB-120W

Stacjonarna Wytwórnia Betonu

O wydajności 127 - 144 m³/h, Czas mieszania 30 - 20 sekund

Specyfikacja Techniczna

Wartość

Jednostka

Wydajność

120

m³ /hr

Typ mieszalnika

Dwuwałowy

-

Pojemność gotowego zarobu

3

m³

Moc napędu

2x55

kW

Ilość przedziałów na kruszywo

4-6

No.

Taśmociąg ważący

1.000x15.630

mm

Podajnik kruszywa

1.000x31.500

mm

Waga kruszywa

6.600

kg

Waga cementu

1.750

kg

Waga wody

1.000

kg

Waga domieszek

40

kg
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Przedsiębiorstwo National Idustries (NIC) jest jedną
z wiodących firm wyspecjalizowanych w produkcji
i sprzedaży elementów budowlanych oraz w realizacji
projektów infrastrukturalnych w Kuwejcie. NIC oraz
MEKA to wieloletni partnerzy.

Przykładowe realizacje

Przedsiębiorstwo
National Idustries
w Kuwejcie
zakupiło instalację
MB-150W

MB-150W

Stacjonarna Wytwórnia Betonu

O wydajności 155 - 174 m³/h, Czas mieszania 30 - 20 sekund

Specyfikacja Techniczna

Wartość

Jednostka

Wydajność

150

m³ /hr

Typ mieszalnika

Dwuwałowy

-

Pojemność gotowego zarobu

4

m³

Moc napędu

2x75

kW

Ilość przedziałów na kruszywo

6-8

No.

Taśmociąg ważący

2x1.000x12.000

mm

Podajnik kruszywa

1.200x34.750

mm

Waga kruszywa

8.800

kg

Waga cementu

2.000

kg

Waga wody

1.200

kg

Waga domieszek

40

kg
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Stolica Kataru Doha przed końcem 2019r. będzie
posiadać jedną z najbardziej rozbudowanych i
zaawansowanych linii metra na świecie. Słynna ze
swej solidności i niezawodności stacjonarna wytwórnia
betonu MEKA model MB-180W (180 m/h) została
zmontowana w okolicy autostrady Al Rayyan oraz
przekazana głównemu wykonawcy – Lafarge.
Współpraca MEKA oraz Lafarge rozpoczęła się w
2010r, wtedy przekazaliśmy pierwszą wytwórnie
betonu do Nigerii. Obecnie firma Lafarge posiada ponad
20 instalacji MEKA w przeszło 10 krajach na całym
świecie.

Przykładowe realizacje

MEKA wspólnie z
Lafarge wykonują
linie metra Doha

MB-180W

Stacjonarna Wytwórnia Betonu

O wydajności 167 - 186 m³/h, Czas mieszania 30 - 20 sekund

Specyfikacja Techniczna

Wartość

Jednostka

Wydajność

180

m³ /hr

Typ mieszalnika

Dwuwałowy

-

Pojemność gotowego zarobu

4,5

m³

Moc napędu

2x90

kW

Ilość przedziałów na kruszywo

6-8

No.

Taśmociąg ważący

2x1.000x12.000

mm

Podajnik kruszywa

1.200x34.750

mm

Waga kruszywa

9.900

kg

Waga cementu

2.000

kg

Waga wody

1.200

kg

Waga domieszek

60

kg
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AUTOMATYZACJA

71

MECAS

AUTOMATYZACJA

Perfekcyjny System Kontroli Wytwórni
Sprosta Najsurowszym Wymaganiom
Każdego Profesjonalisty
Od ponad 15 lat MEKA rozbudowuje
swój własny dział informatyczny. Nasz
software obsługuje ponad 1500 wytwórni
na całym świecie, co zapewnia nam
ogromną ilość informacji zwrotnych,
które służą ulepszaniu i dalszemu
rozwijaniu oprogramowania. W ostatnim
czasie zebrane doświadczenia pozwoliły
na opracowanie udoskonalonego
oprogramowania – systemu automatyzacji
MEKA.
Materiały najwyższej klasy
System został wyposażony w instalację
elektryczną, urządzenia i czujniki firmy
Siemens, której podzespoły cechuje
wysoka niezawodność oraz najlepsza
jakość. Jest to również firma o globalnym
zasięgu, co gwarantuje swobodny dostęp
do części zamiennych na całym świecie.
Zaawansowany sterownik Siemens S7300 PLC wraz z algorytmami sterowania
zapewniają wysoką czułość w kontroli
procesu ważenia i dozowania przy każdej
zdolności produkcyjnej. Dodatkowo istnieje
możliwość jego rozbudowy i wdrażania
modyfikacji. System został wyposażony
w złącza Ethernet, które zapewniają
wykonywanie wielu czynności zdalnie.

Mamy również możliwość zarządzania
całą wytwórnią przy pomocy pilota
wyposażonego w ekran dotykowy.
Wizualizacja procesu w czasie
rzeczywistym
Główne okno programu w obszerny
sposób wizualizuje obraz całej wytwórni
wraz z danymi przedstawiającymi bieżącą
sytuację w wytwórni, między innymi: stan
zasuw wyładowczych, pomp, zawór, etc.
Za pomocą ekranu dotykowego istnieje
możliwość konfiguracji wszystkich
ustawień, regulacji parametrów procesu
produkcji, wprowadzania receptur oraz ich
modyfikacji.
Trzy główne tryby pracy
System pozwala na pracę w trybie
manualnym, półautomatycznym i
całkowicie automatycznym. Za pomocą
pojedynczego kliknięcia jesteśmy
w stanie przełączać się między trybami.
Domyślnie system jest ustawiony w tryb
pełnej automatyzacji. Istnieje możliwość
interwencji i wprowadzania zmian poprzez
ekran dotykowy, system wtedy sam
przełącza się w tryb półautomatyczny.
W przypadku gdyby zaszła potrzeba

dokonania prac serwisowych możemy
całkowicie wyłączyć sterowanie
automatyczne i przejść w manualne.

Bogactwo funkcji
-Obsługa w wielu językach
-Szczegółowe informacje
-Dostęp do szczegółowych informacji po
kliknięciu prawym klawiszem
-Funkcja przeciągnij I upuść
-Automatyczne podanie cementu
-Nieograniczona baza danych
-Kontrola poprzez ekran dotykowy
-Tryb pracy manualnej / raporty z ważenia
-Szeroka gama powiadomień wraz z
objaśnieniami oraz wskazówkami
-Stopniowana autoryzacja
-Wygodne wprowadzanie zmian receptur
-Regulacja za pomocą ekranu dotykowego
-Pełna kontrola pracy zasuw
wyładowczych
-Ręczna kontrola poziomu wilgotności
-Sprawozdania z produkcji
-Eksport do plików Excel, automatyczny
zapis sprawozdań w „chmurze”
-Okresowy backup
-Mnogość zmian parametrów receptury
-Raport szczegółowy
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PRZYGOTOWANIE

DO TRANSPORTU

MORSKIEGO
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Kontenerowa Budowa Gotowość do Transportu
„Nie będzie trudno udowodnić, że bitwy, kampanie, a nawet wojny wygrywa się lub
przegrywa przede wszystkim ze względu na logistykę” - General Dwight D. Eisenhower
Logistyka zawsze pozostawała istotnym
czynnikiem, mając to na uwadze
wszystkie kompaktowe i stacjonarne
wytwórnie firmy MEKA posiadają budowę
kontenerową. Poszczególne moduły są tak
zaprojektowane, że bez problemu mieszczą
się w kontenerach 40”, a to zapewnia
możliwość dostawy po atrakcyjnych cenach
do najodleglejszych zakątków świata.

Kamczatce. Pomimo dominacji na tym
rynku firm lokalnych instalacje MEKA
mogły konkurować z nimi i zostały
wybrane również dzięki możliwości
szybkiego, łatwego i taniego transportu.

Transport morski

Naszym bestsellerem jest wytwórnia MB110K, która jest przykładem doskonałej
budowy modułowej. Wszystkie główne
elementy konstrukcji są pakowane do 40”
kontenerów.
Kompaktowa wytwórnie MB-C60
jest przykładem zachowania idealnej
równowagi pomiędzy wydajnością,
transportem, wymaganą przestrzenią do
pracy a całkowitym kosztem inwestycji.
Wszystkie jej komponenty idealnie
mieszczą się w kontenerach 40”.
Jedna z naszych stacjonarnych wytwórni
MB-30WS przebyła ponad 15 tysięcy
kilometrów, aby przebudować obszary
mieszkalne w Pietropawłowsku na
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MIESZALNIKI
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Mieszalniki Jednowałowe

0,5 m³ - 1,0 m³ - 2,0 m³

Specyfikacja

MB-S500

MB-S1000

MB-S2000

Pojemność zasypowa

0,75 m³

1,5 m³

3 m³

Pojemność gotowego zarobu

0,5 m³

1 m³

2 m³

Moc napędu

18,5 kW

37 kW

2x37 kW

Okładzina zewnętrzna

10mm ST52

15mm ST52

15mm ST52

Okładzina denna

15mm NI-HARD

15mm NI-HARD

20mm NI-HARD

Okładzina łopatek mieszających

25mm NI-HARD

25mm NI-HARD

30mm NI-HARD

System automatycznego smarowania

BEKA-MAX

BEKA-MAX

BEKA-MAX

Rozprowadzenie wody

Opcja

Opcja

Opcja

Pneumatyczne zasuwy wyładowcze

Opcja

Opcja

Opcja
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Mieszalniki Dwuwałowe
1,0 m³ - 2,0 m³ - 2,25 m³ - 3,0 m³ - 4,5 m³

Specyfikacja

MB-T1000 MB-T2000

MB-T2250 MB-T3000 MB-T4500

Pojemność zasypowa

1,5 m³

3 m³

3,75 m³

4,5 m³

6,75 m³

Pojemność gotowego zarobu

1 m³

2 m³

2,25 m³

3 m³

4,5 m³

Moc napędu

2x18,5 kW

2x37 kW

2x37 kW

2x55 kW

2x90 kW

Przekładnia

BONFIGLIOLI

Okładzina zewnętrzna

20mm ST52

Okładzina denna
Okładzina łopatek
mieszających
System automatycznego
smarowania
Hydrauliczne zasuwy
wyładowcze

20mm NI-HARD 4
30mm NI-HARD 4
Opcja
Opcja

83

Mieszalniki Planetarne
0,33 m³ - 0,5 m³ - 1,0 m³ - 1,5 m³ - 2,0 m³

Specyfikacja

MB-P333

MB-P500

MB-P1000 MB-P1500 MB-P2000

Pojemność zasypowa

0,5 m³

0,75 m³

1,5 m³

2,25 m³

3 m³

Pojemność gotowego zarobu

0,33 m³

0,5 m³

1 m³

1,5 m³

2 m³

Moc napędu

15 kW

18,5 kW

45 kW

75 kW

90 kW

Przekładnia

MEKA

Okładzina zewnętrzna

10mm ST52

Okładzina denna

12mm HARDOX 500

Okładzina łopatek

20mm NI-HARD 4

mieszających
Liczba ramion/liczba łopatek
na jednym ramieniu
Hydrauliczne zasuwy
wyładowcze

1x2

1x2

2x2

2x2

2x3

Opcja
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WYPOSAŻENIE
DODATKOWE
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WYPOSAŻENIE DODATKOWE

MEKA

Wyposażenie
Dodatkowe
W zależności od potrzeb klienta
zapewniamy dodatkowe wyposażenie

W skład wyposażenia dodatkowego może
wschodzić: kompletny system chłodzenia/
ogrzewania wytwórni, dystrybutory
gorącej wody/pary wodnej oraz agregaty
chłodnicze, system płukania mieszalnika,
sondy pomiaru wilgotności: w zasobniku
kruszywa oraz w mieszalniku, rożnego
typu czujniki i urządzenia pomiarowe,
dodatkowe podajniki i leje ważące.
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System Płukania Pod Wysokim
Ciśnieniem
Pompa

22 kW

Strumień przepływu wody

107 l/min

Maksymalne ciśnienie

70 bar

Liczba dysz

2x5 sztuk

Wykonanie dysz

INOX

Zbiornik na wodę

500 l

Akcesoria

- Sonda kontroli poziomu wody × 6 sztuk
- Filtr wlotowy
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System dodawania mikrozbrojenia
W pełni zautomatyzowany system dozowania zbrojenia stalowego
I polipropylenowego

System dozowania może podawać stalowe zbrojenie bezpośrednio z papierowych toreb,
pudełek, dużych worków. Dokładną wagę dodatków (w kg) można określić bezpośrednio
na wadze lub zdalnie za pomocą komputera. Zbrojenie może być bezpośrednio podawane:
na taśmociąg z kruszywem lub do skipu, mieszalnika, systemu ważącego, leja spustowego mieszalnika, gruszki.

Model

A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

Moc
W

Waga Wydajność Pojemność
kg
kg/min*
dozownika**

MFD1000

2490

2170

1935

1800

300

3920

1200

40-150

1000

MFD2000

2590

2370

2370

2000

300

3920

1450

40-150

2000

* Wydajność zależna od rodzaju zbrojenia
** Wartość teoretyczna. Waga [w kg] dozownika może się różnić w zależności od rodzaju zbro
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Recykling

Czy wciąż pozbywasz się szlamu po produkcji betonu?
Specyfikacja techniczna

Wartość

Zdolność do czyszczenia

1 × gruszka

Wydajność

15 m³/h

Wymiary leja płuczącego

730x1200 mm

Wysokość załadunku

1670 mm

Wysokość rozładunku

2032 mm

Długość podajnika ślimakowego

5000 wraz z lejem

Moc podajnika ślimakowego

5.5 kW

Moc pompy płuczącej podajnika ślimakowego

2.2 kW

Wydajność pompy płuczącej podajnika
ślimakowego

Wysokość 10 m, 37
m³/h

Moc pompy do recyklingu

7.5 kW

Wydajność pompy do recyklingu

Wysokość 30 m, 30
m³/h

Moc mieszadła

5.5 kW

Prędkość obrotowa mieszadła

52 obr/min

Średnica mieszadła

1.2 m

Zdolność odzyskiwania kruszywa

1000 Kg

Instalacja opróżniania brudnej wody

Opcja

Kanał wylotowy

Opcja

Osadnik

Opcja
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OPCJE
DODATKOWE
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