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Pompy do betonu 
Sermac

Mediolański Sermac to jeden ze świa-
towych liderów w produkcji pomp do 
betonu. Ciepiela Technology Promo-
tion jest wyłącznym dystrybutorem 
pomp Sermac w Polsce od 2005 roku. 
Do końca ubiegłego roku sprzedała 
w naszym kraju ponad 100 maszyn 
marki Sermac, w tym największą 
w Europie pompę na podwoziu samo-
chodowym 6RZ65, o wysięgu 65 m.
Pompy charakteryzują się doskonałą 
jakością, opartą na 20-letniej tradycji 
w produkcji tych specjalistycznych 
maszyn. Są one zaliczane do najlżej-
szych pomp w swojej klasie, cechuje 
je duża stabilność i wytrzymałość. 
W konstrukcji stosowane są pod-
zespoły znanych marek, takich jak: 
Bosch Rexroth (pompy hydraulicz-
ne), Hawe (hydrauliczne sterowanie), 
Sauer (pompy serwisowe), Rother 
Erde (podstawa obrotnicy z łożysko-
waniem), Transmital (planetarna 
przekładnia redukcyjna), SSAB (stal 
S700, S900), Stiebel (przystawki 
odbioru mocy).
Wszystkie podzespoły montowane są 
wyłącznie w zakładach Sermac pod 
Mediolanem. Fabryka ma własne biuro 
konstrukcyjne, które co roku opraco-
wuje nowe modele pomp. W 2009 na 
rynek trafi ła pompa 6RZ65 oraz pom-
po-betonomieszarka Twinstar 4Z33
o wysięgu 33 m. Nowoczesne materia-
ły, takie jak Weldox, oraz optymalnie 
zaprojektowane konstrukcje pozwa-

Pompy i betoniarnie 
z firmy Ciepiela

Firma Ciepiela Technology Promotion od końca lat 90. zaopatruje polski rynek 
budowlany w urządzenia związane z wytwarzaniem i transportem betonu. Jest 
wyłącznym przedstawicielem wielu firm, w tym m.in. Sermac oraz Sicoma-OMG.

Pompa i betonomieszarka „w jednym” – Sermac 4Z28 o wysięgu 28 m
Fot. Ciepiela
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lają uzyskać lekkość w połączeniu ze 
stabilnością. Aby dodatkowo podnieść 
bezpieczeństwo pracy, wydłużyć 
żywotność elementów zasuwy, zmini-
malizować drgania maszyny i poziom 
hałasu, Sermac opracował własny, in-
nowacyjny sterownik, umożliwiający 
dowolne ustawienie wydajności pomp 
głównych w czasie przerzucania 
zasuwy.

Mieszalniki Sicoma-OMG

Sicoma-OMG oferuje dwuwałowe 
i planetarne mieszalniki do betonu, 
wyposażone w unikatową, praktycznie 
niezniszczalną przekładnię planetar-
ną. Wydajność zarobowa mieszalni-
ków dwuwałowych wynosi od 1 do 
8 m3, a mieszalników planetarnych 
– od 0,05 do 2,5 m3. Uszczelnienia 
wałów, jak też inne podzespoły 

mieszalnika chronione są między-
narodowymi patentami. Korpus 
mieszalnika dwuwałowego i łopaty 
mieszające wykonane są z żeliwa 
niklowego o minimalnej twardości 
550 HB. Z takiego żeliwa wykonane są 
też łopaty mieszalnika planetarnego; 
natomiast ramiona ze stali utwardza-
nej. Wykładziny dna mieszalnika pla-
netarnego oraz dwustronne wykładzi-
ny ścian grubości 15 mm, montowane 

na śruby, wykonano również z żeliwa 
niklowego o twardości 550 HB.
W standardzie mieszalnika dwuwało-
wego oferowany jest system automa-
tycznego smarowania z elektryczną 
pompą oraz sekwencyjnym dystry-
butorem. Istnieje możliwość zakupu 
mieszalnika z innowacyjnymi bezob-
sługowymi wałami. Opcjonalnie do 
mieszalnika planetarnego oferowany 
jest wysokociśnieniowy system mycia 
za pomocą dysz natryskowych oraz 
sprzęgło hydrauliczne umożliwiające 
uruchomienie mieszalnika pod peł-
nym obciążeniem oraz panel sterujący 
do lokalnej kontroli głównych funkcji 
mieszalnika. W mieszalniku dwuwa-
łowym funkcjonuje s.w.o.d. – opaten-
towany system odchylnych napędów, 
umożliwiający wykonywanie prac 
konserwacyjnych bez wykorzystania 
dźwigu. 
 �

Mieszalnik planetarny Sicoma-OMG
Fot. Ciepiela
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