ŁATWO PRZESTAWNY WĘZEŁ DOZUJĄCY

ZINGO
WĘZŁY BETONIARSKIE

Zingo
SIMEM range of dry ready-mix concrete installations
include Zingo plants: a range of semi mobile dry
batching plants that require very easy foundations,
transportable by standard trucks or 40” containers
and designed to reduce at minimum erection and
disassembling works.
Following a modular concept, Zingo plants achieve a
flexibility that other batching plants cannot obtain in
terms of lay out and specifications, with an hourly
capacity that can vary from 40 to 100 m3 depending
on the model.

Zakres produkowanych przez SIMEM wytwórni
suchego betonu obejmuje węzły ZINGO: łatwo
przestawne węzły dozujące do betonu suchego,
wymagające bardzo prostych fundamentów, zaprojektowane są tak, aby ograniczyć do minimum prace
montażowe i demontażowe, przystosowane do transportu
standardowym samochodem lub kontenerem 40”.
Dzięki modułowej koncepcji węzła, ZINGO posiada
elastyczność nieosiągalną dla innych węzłów pod
względem ustawienia wytwórni i specyfikacji. Godzinowa
wydajność, zależnie od modelu, wynosi od 40 do 100
m3.

Nexus aggregates devices is a
modular structure that can be
modified at any time in regards to
the number of aggregates and
storage capacity.
Structure is completely galvanized.
Modułowy zespół komór na kruszywo NEXUS może być modyfikowany
w dowolnym czasie pod względem
ilości i pojemności komór. Komory
są w całości galwanizowane.

Multi batches system to have more accuracy in
concrete formula with a higher level of performance.
New cement extraction system, along with a 3.000 lts
weigher for a a very high working volume and suitable
for a wide range of applications in multi batches. Fast
delivery with a shorter screw conveyor. Easy maintenance with service floor on 3 sides of conveyor chute.
Wieloskładnikowy system dozujący zapewnia większą
dokładność produkcji dla danej receptury, przy zwiększonej wydajności. Nowy wzdłużny system dozowania
cementu, z wagą 3000 l daje możliwość osiągnięcia
bardzo dużej wydajności i nadaje się do wielu
zastosowań wymagających dozowania wieloskładnikowego. Szybki rozładunek cementu zapewnia krótki
podajnik ślimakowy. Łatwy dostęp serwisowy z
3-stronnej platformy na podajniku taśmowym.

Simem@tic 3.0 Nano Dry
The automation system specifically
designed for dry plants that offers a
simple and quick interface to control
the production process. Simem@tica
3.0 Nano Dry is available for model
Four and Linear only.
System automatyki zaprojektowany
specjalnie do obsługi wytwórni betonu
suchego posiada prosty i szybki
interfejs do kontroli procesów produkcji. Simem@tic 3.0 Nano Dry jest
dostępny tylko w modach FOUR i
LINEAR.

ZINGO LINEAR

ZINGO FOUR

łatwy transport i montaż
Compact, prewired plant, ready for erection and installation on site in less thank one day.
Kompaktowy, okablowany i orurowany fabrycznie węzeł, gotowy do instalacji na placu
budowy w mniej niż jeden dzień.

Plant capacity
Wydajność węzła

Compacted output
Wydajność w jednym cyklu
(betonu zagęszczonego)
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100/110
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4,5
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Dosing system
System dozowania

Półautomat

Automat

Automat

Automat

Agreggate bins
Komory na kruszywo

szt

1

4

4 to 6

4 to 6

Discharge height
Wysokość rozładunku

m

4,2

4,2

4,2

4,2

ZINGO LINEAR

ZINGO FOUR

ZINGO PLUS
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