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Nainowsza pomPa do betonu
Sermac 6R265

f irma CiePiela TechnologY

I- Promotion jest w Polsce

l wytqcznym przedstawi-

cielem wtoskiei firmY SERMAC
- czotowego Producenta PomP
do betonu. Za jej spraw4 |uz
jesieni4 tego roku przyjedzie
do kraju najdtuższa w Europie
pompa do betonu 6R265 o ra-

mieniu dtugości 65 metrów.

Wtoscy konstruktorzY z firmY

SERMAC osi4gnę|i W tym za-

kresie mistrzostwo świata. Pro-
ducent przywiqzuie o9romnq
wagę do jakości, dIatego urzą.

dzenie wyposazył w naj|epsze

światowe podzespoty. Pompę
w całości produkuje się we Wto-

szech, W zwiqzku Z tym pro-

dukcia masztów i e|ementÓw
nośnych iest skrupu|atnie kon-

troIowana przez medioIańsk4
firmę. Pompa 6RZ65 wkrótce
w|edzie na pięciu osiach na je-

den z warszawskich placów bu-

dowy. W ofercie firmY znaiduie

się cały zakres długości pomp

od 21 do 65 metrÓw oraz gama
pompogruszek.
Ciepiela TechnologY Promotion
oferuje takze urz4dzenia do re-

cyklingu betonu frimY C&B due.

System recyklingu betonu opracowany przez tę firmę zapewnia

doskonałe rozwiązania przetwarzania niewykorzystanego beto.

nu oraz uty|izację wody uzytej do mycia betonomieszarek i pomp

do betonu. System opiera sie na zasadzie oddzielania kruszywa od

wody i cementu przy pomocy płukania. Wyptukane w ten sposób

kruszywo i zawiesina cementu mogq być ponownie wykorzysta.

ne do produkcji betonu. Znaiduj4 się one w specjalnym zbiorniku,

Wyposazonym w mieszadto pracuj4ce w cyklu ci4gtym. Zawiesin4

można zastqpiĆ do 50olo czystej wody uzywanei przy produkcji be-

tonu. System ten gwarantuie odzysk kruszywa oraz recykling wody

potrzebnej do mycia urzadzeń, przez co e|iminowane 54 koszty
.zwi4zane 

ze skład owan ie m od padów bu dow|y'nych.

Maszyny do recyklin9u betonu występuj4 w dilóch mode|ach: BR10'

BR25. Model BRlO przeznaczony jest do uty|izacji matych i średnich

i|ości betonu, umoz|iwia jednoczesne rozładowywanie dwóch beto.

nowozÓw lub jednej pompy do betonu. oba mode|e rózniq się wy-

da|ności4 (wie|kościq przetwarzanego betonu na godzinę) oraz moc4

silnika. Maszyna BRl0 przerabia 1lm3 materiatu/h iwyposazona iest
ws i l n i komocyZ5kW,aBR25pr ze rab i a25m3/h ipos i adas i l n i k l ' l kW '
Maszyny oddzielaj4 zawiesinę cementowo-piaskowq za pomocq spi-

ral obracajacych się w pochylonych, stozkowych zbiornikach. Kru-

szywo iest wyptukiwane' suszone i wyktadane z gÓrnego końca ma-

szyny,natomiastzawiesinacementowo-piaskowajestprzelewanado
zbiorników. UnikatowośĆ konstrukc'ji tych urządzeń po|ega na tym,

ze Żadna mechaniczna część nie wchodzi w kontakt z uty|izowanym

materiatem. odzyskiwanie wody następuje na skutek woInego obra-

cania się spira|. Cięzszy materiat (kruszywo) opada na dno zbiornika,

a odzyskiwana woda prze|ewa się górq. 
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