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Opcje:

WĘZŁY BETONIARSKIE

Obudowa Klapy z siłownikami System załądunku kruszyw
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DANE TECHNICZNE
Model MOBY MIX 750 1500

Concrete output 
Wydajność produkcji

Discharge height 
Wysokość rozładunku

(m³/h) 45-5025-30

(m) 4,24,2

750 Duetto

16

Mixer 
Mieszalnik

(modello) 
(model) 
(modelo)

SUN 750 SUN 1500SUN 750

Cement silos 
Silosy cementu do 2 do 4do 1

Capacity per batch (compacted concrete) 
Pojemność zarobowa (betonu zagęszczonego) 10,5(m³) 0,5

Aggregate storage 
Pojemność komór (m³) 35-6035-609

Aggregates bins 
Komory na kruszywo (szt) 442

1,8

WĘZŁY BETONIARSKIE

MOBILNY WĘZEŁ BETONIARSKI

MOBYmix

1. KOMORY NA KRUSZYWO 
KABINA STOROWNICZA      
MIESZALNIK

2. ŚCIANY KOMÓR   
PODAJNIKI ŚLIMAKOWE 
WAGI

Mixer support platform and aggregate modules are 
designed to allow transport on standard trucks. After 
arrival on site, an extremely easy SELF UNLOADING 
is possible by means of legs positioning, that will 
release the truck.
Next step is the SELF ERECTION of the plant by 
means of two hydraulic cilinders that will lift up the 
mixing unit to its working position. 

Opcjonalny system samorozładowczy i samostawiający

Platforma mieszalnika i moduł kruszyw są przystosowane 
do transportu standardowym samochodem. Po przyjeździe 
na budowę niezwykle łatwy samowyładunek jest możliwy 
dzięki zastosowaniu podpór pozycjonujących, które odciążą 
samochód umożliwiając rozładunek bez użycia dźwigu.
Następnym krokiem jest podniesienie platformy mieszalnika 
do pozycji roboczej. Można to zrobić bez użycia dźwigu 
dzięki zastosowaniu dwóch siłowników hydraulicznych. 

(szt)
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Moby Mix

Simem MobyMix is delivered in 3 different versions, 
with capacity from 16 to 50 m3 per hour, integrating 
the Simem SUN planetary mixers.
The mixer support structure, which includes paten-
ted foldable legs, is prepared to support cement, 
water, and additive dosing weighers on top of it. With 
the pre-wiring of electrical and pneumatic 
equipment, a short installation time is guaranteed.

moby mix
Simem MobyMix jest dostarczany w trzech różnych 
wersjach o wydajnościach godzinowych od 16 do 50 
m3/h z użyciem mieszalnika planetarnego Simem 
SUN.
Platforma mieszalnika ze składanymi podporami jest 
przystosowana do łatwego montażu wag cementu, 
wody i dodatków chemicznych ponad mieszalnikiem. 
Krótki czas montażu jest możliwy dzięki wstępnemu 
okablowaniu części elektrychnych i pneumatycznych.

SIMEM SUN planetary mixer is available for Mobymix with the 
model 751 or 1501. It is equipped with planetary gearbox, 
vertically coupled to the electric driving motor, as the 
transmission and the driving system is concentrated in the 
center of the mixing tank. Antiwear plates inside, water 
distribution pipe with injection nozzles, and steel inspection 
gates are also provided. 

Mieszalnik planetarny SIMEM SUN jest stosowny w modelach 
751 oraz 1501. Mieszalnik jest wyposażony w przekładnię
planetarną połączoną pionowo z silnikiem elektrycznym dzięki 
czemu cały napęd mieszalnika jest umieszczony w jego osi. 
Ponadto mieszalnik jest wyposażony w okładziny antyścieralne, 
rurę rozprowadzającą wodę wewnątrz mieszalnika z dyszami 
natryskowymi oraz klapę inspekcyjną. 

Mobile foundations 
Fundament mobilny

mieszalniki SUN
SIMEM@TIC 3.0 NANO is the automa-
tion program that, with a friendly interfa-
ce, displays all the essential information 
about the plant for full operations 
control (loading, weighing, recipies, 
discharge, production lists, pending 
orders,…)

SIMEM@TIC 3.0 NANO 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)

simem@tic 3.0 nano

SIMEM MobyMix series can be supplied with housing, insulated or not, for the complete plant or specific parts of the plant in order to work 
with the toughest possible climates!

Węzły SIMEM MobyMix mogą być wyposażone w obudowę całego węzła lub jego wybranych elementów aby umożliwić pracę nawet w 
najcięższych warunkach klimatycznych! 


