WĘZEŁ BETONIARSKI SUPERMOBILNY

WĘZŁY BETONIARSKIE

1. KOMORY NA
KRUSZYWO

2. MODUŁ MIESZALNIKA 3. ŚCIANY
KOMÓR
URZĄDZENIA
DOZUJĄCE

4. KOMPLETNIE
WYPOSAŻONA
STEROWNIA

ŁATWY TRANSPORT I MONAŻ
EASY TRANSPORT AND ASSEMBLY: All EAGLE
plants are pre-wired and pre-plumbed and they can
be moved from site to site with standard trucks or
stored into containers.

ŁATWY TRANSPORT I MONTAŻ: wszystkie modele
EAGLE są wstępnie okablowane i orurowane w fabryce,
mogą być łatwo transportowane z budowy na budowę
standardowym samochodem lub w kontenerze morskim

Eagle
niezawodność
RELIABILITY: Products excellent reliability is further
ensured by a careful selection of sub suppliers for
pneumatic, hydraulic and electrical components, as
well as the drives and belts. This results in a very
solid and reliable product trusted by ready mix
producers and contractors for large scale projects
like dams, airports, tunnels, etc. Through the experience from projects such as these, the EAGLE series
is not only designed to be the optimal solution, it has
been tested and proven as well

NIEZAWODNOŚĆ: bardzo wysoką bezawaryjność
osiągnięto przez stosowanie najwyższej jakości
podzespołów pneumatyki, hydrauliki i elektryki
maszyny, jak również napędów i pasów. Efektem
tych starań jest bardzo trwały i niezawodny produkt,
któremu zaufali m.in. producenci betonu i wykonawcy projektów dużej skali takich, jak tamy, lotniska,
tunele, itp. Dzięki doświadczeniom na tak wymagających budowach seria węzłów EAGLE jest nie tylko
optymalnie zaprojektowana ale również wszechstronnie
przetestowana.

Mobile foundations with steel
frames and galvanised steel
legs available for aggregates
section and mixer frame.
Mobilne fundamenty ze stali
galwanizowanej pod moduł
kruszyw i mieszalnika.

nexus
“NEXUS” aggregates device is a bolt together
structure that can be modified at any time in
regards to the number of aggregates and storage capacity. Models 4000 , 5000 and 7000
are available also in MASTER version with
aggregates group equipped with compartments
3,8 mts wide for an easy loading by dumper
or HD wheel loader.

Moduł komór na kruszywo "NEXUS" dzięki
konstrukcji skręcanej na śruby może być w
dowolnym momencie modyfikowany pod kątem
ilości komór oraz ich pojemności. Modele
4000, 5000 i 7000 są dostępne również w
wersji MASTER wyposażonej w komponenty
o szerokości 3,8 m dla łatwego załadunku wywrotkami oraz ładowarkami z szeroką łyżką.

STAR:

4 komory od 35 m3 do 60 m3

STANDARD:

4 komory od 65 m3 do 140
5 komór od 80 m3 do 170
6 komór od 100 m3 do 200 m3

MASTER:

4 komory od 52 m3 do 156 m3
5 komór od 65 m3 do 196 m3

m3
m3

mieszalniki mso
MSO MIXERS are available with different capacities from 1 m3 to 9
m3 of concrete output and different versions, suitable for standard
WET & SCC concrete, RCC concrete, MASS concrete (with large
aggregates)…; special features of SIMEM MSO mixers are the
strong design, the easy maintenance and the high quality and
hardness of the wear parts (liners, paddles): their combination gives
the lowest maintenance cost per m3 of concrete produced.
MIESZALNIKI MSO są dostępne w wielkościach od 1 m3 do 9 m3
zarobu i w różnych wersjach wykonania, odpowiednich dla produkcji
betonów mokrych, samozagęszczalnych, drogowych (wałowanych),
masowych (z zawartością kruszyw dużych rozmiarów). Szczególne
cechy mieszalników MSO SIMEM to: stabilna konstrukcja, łatwe
serwisowanie, bardzo wysoka jakość i twardość części ścieralnych
(okładzin i łopatek). Kombinacja tych cech daje najniższy możliwy
koszt serwisowania w przeliczeniu na m3 wyprodukowanego betonu.

Available options: operator cabin, and service container with
grease feeding system, air compressor, water tank, water
pumps, Superwash.
Dostępne opcje: kabina operatora i kontener serwisowy z
systemem ładowania smaru, kompresorem, zbiornikiem wody,
pompami wody, systemem myjącym Superwash

simem@tic 3.0
SIMEM@TIC 3.0 is the automation
program that, with a friendly interface,
displays all the essential information
about the plant for full operations
control (loading, weighing, recipies,
discharge, production lists, pending
orders,…)
SIMEM@TIC 3.0 to system automatyki
z interfejsem przyjaznym operatorowi,
wyświetlającym wszystkie istotne
informacje o węźle dla pełnej kontroli
procesów
(załadunku,
ważenia,
rozładunku, tworzenia receptur, raportów
z produkcji, obsługi zamówień oczekujących)

główne cechy
• Transportable on standard trucks or ctns
• Production range from 60 to 180 m3/h
• Aggregate capacity from 65 to 260 m3
• Heavy winter package available
• All-in solution with service control cabin
• High profitability investement

• Transport standardowym samochodem lub w
kontenerze morskim
• Produkcja od 65 do 180 m3
• Pojemność komór kruszyw od 65 m3 do 260 m3
• Opcjonalny pakiet zimowy
• Rozwiązanie “wszystko w jednym” kabiny sterowniczej
i serwisowej
• Inwestycja wysokorentowna
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Aggregate bins type
Typy komór

eagle star (m³)
eagle std (m³)
eagle master (m³)

Mixer
Mieszalnik

(model)

Discharge height
Wysokość rozładunku
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Cement silos
Silosy cementu
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