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WĘZŁY BETONIARSKIE

Sun
The mixing is certainly the most critical phase of the
concrete production process and the quality of the
concrete depends heavily on the quality of the mixer.
With this basic fact in mind, SIMEM has developed a
range of planetary mixers called SUN, that guarantees the most homogeneous mix in the minimum
mixing time. Due to the efficiency of the compulsory
mixing action, the SUN range meets the requirements of various production processes: plants for truck
mixers, recasting factories, mobile plants,
construction site plants and special mixing processes (powders, waste treatment, chemical components, etc.).

Mieszanie jest bezsprzecznie najbardziej krytyczną
fazą procesu produkcji betonu a jakość produkowanego
betonu ściśle zależy od jakości mieszalnika. Mając na
uwadze te fakty SIMEM opracował rodzinę mieszalników planetarnych SUN, które pozwalają osiągnąć
najwyższą homogeniczność mieszanki przy najkrótszym możliwym czasie mieszania. Dzięki wydajności
fazy mieszania rodzina mieszalników SUN spełnia
wymogi i znajduje zastosowanie w wielu różnych
rodzajach produkcji: wytwórnie betonu towarowego,
modernizacje węzłów, mobilne wytwórnie betonu,
produkcja betonu na placu budowy, zastosowania
specjalne (materiały proszkowe, utylizacja odpadów,
produkcja chemikaliów, itp.)

właściwości techniczne
Planetary gearbox, vertically coupled to the electric driving motor;
Transmission and driving system is fully concentrated vertically in the center of
the mixing tank; Water distribution pipes and highly resistant steel inspection
gates are located all around the mixing tank to allow an easy access to the
mixing tank; The discharge gates are designed with a radial flat motion and
they work with hydraulic cylinders and hydro-units. Possibility up to 4 gates;
Electric junction box for the connection to the main control board is pre wired
and bolted to the mixing tank.
Przekładnia planetarna sprzężona z pionowo ustawionym silnikiem elektrycznym.
Napęd jest przekazywany pionowo do środka zbiornika mieszalnika. Rury rozprowadzające wodę i klapy inspekcyjne ze stali odpornej na ścieranie są
zlokalizowane wokół zbiornika mieszalnika, zapewniając łatwy dostęp do każdej
części mieszalnika. Klapy rozładowcze są otwierane obrotowo za pomocą
siłownika hydraulicznego, zasilanego pompą hydrauliczną. Istnieje możliwość
zamontowania do 4 klap. Skrzynka podłączeń elektrycznych do głównej tablicy
jest okablowana i przykręcona do zbiornika mieszalnika.

właściwości techniczne
The newest SIMEM design for aggregates skip
hoist is available for SUN mixers. The foldable
bottom gate of the skip is automatically opening at
the top of the rails to discharge in few seconds the
materials inside the mixer without any dust.
Mieszalniki planetarne SUN można wyposażyć w
system załadunku skipem zaprojektowany przez
SIMEM. Przesuwna dolna klapa skipu otwiera się
automatycznie na końcu szyn i w kilka sekund
rozładowuje materiał ze skipu do mieszalnika bez
pylenia.

wydajność mieszania
The mixing flow efficiency is due to the
central stars in planetary rotation combined
with different peripheral scraping shovel.
The tank is internally covered by interchan
geable panels made of anti-wear materials,
while the mixing paddles are manufactured
with a Ni-Hard cast iron.
Wysoka wydajność mieszania jest uzyskana
przez rotację planetarną gwiazd mieszających połączoną z pracą zgarniaków na obwodzie mieszalnika. Zbiornik jest wyłożony
wymiennymi okładzinami z materiałów antyścieralnych natomiast łopatki mieszające są
wykonane żeliwa Ni-Hard.

Dysza natryskowa wody

Kamera video

Pompa do zasilana dysz natryskowych

Sonda wilgotności betonu

superwash i mixer mind® - elektroniczna kontrola
SUPERWASH, automatic washing unit, is available as option, with
2 x 11 Kw electric pumps, 60 lts/min water flow, 200 bar water
pressure, full electronic control with a touch screen panel.
SUPERWASH to automatyczna jednostka myjąca z pompami
elektrycznymi 2 x 11 KW o wydatku wody 60 l/min i ciśnieniu 200
bar, sterowana elektronicznie, wyposażona w panel dotykowy;
dostępna jako opcja.

DANE TECHNICZNE
Model mieszalnika SUN

Pozycja klapy
rozładowczej

A

B

C

451

751

1501

2501

3001

Pojemność geometryczna

l

450

750

1500

2500

3000

Pojemność zarobowa

l

300

500

1000

1700

2000

Ilość gwiazd mieszających

szt

1

1

2

2

2

Ilość łopatek w gwieździe

szt

2

2

2

2

2

Zgarniaki boczne

szt

1

1

2

2

2

Silnik

kW

11

18,5

37

75

90

Waga

Kg

1850

2100

5000

7200

7500

D

E

SUN 451

SUN 751

SUN 2501

SUN 1501

SUN 3001

F

G

Up to 4 discharging outlets can be installed on SUN Mixers, following the specific
positioning required by the designed
installation.
Each SUN model has a mixing system
that has been designed according to its
volume and loading capacity. That is why
mixing and discharging performances are
the same for each SUN model.

W mieszalniku SUN można zainstalować do
4 spustów, w różnym układzie zależnie od
potrzeb projektu instalacji. Każdy mieszalnik SUN posiada system mieszania zaprojektowany do jego wydajności i objętości.
Dlatego efektywność procesów mieszania
i rozładunku jest tak sama w każdym
modelu mieszalnika SUN.
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