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MCM 01.03.25  to zautoMatyzowany węzeł do 
produkCji wysokiej jakośCi betonu
towarowego. konstrukCja jest uMieszCzona w 
dwóCh konteneraCh 2,5 x 12 M, Co uMożliwia łatwy 
transport oraz upraszCza Montaż. kontenery nie 
wyMagają fundaMentów. węzeł jest dostarCzany 
w koMpleCie, w łąCzeniu wykorzystane eleMenty 
szybko złąCzne. kontenery są  połąCzone są ze 
sobą za poMoCą CztereCh bolCów stożkowyCh, 
uMieszCzonyCh w narożnikaCh dolnego Modułu, 
które są odpowiednio MoCowane do Modułu 
górnego, Co zapewnienia stabilność Całej 
konstrukCji.
połąCzenia elektryCzne i hydrauliCzne są 
wykonywane i testowane w fabryCe w Celu 
zagwarantowania MaksyMalnej niezawodnośCi 
Całego systeMu. “bezśrubowa” konstrukCja 
oznaCza, że wytwórnia Może być błyskawiCznie 
Montowana i deMontowana  bez użyCia dodatkowyCh 
śrub i nakrętek.

MObILNE wYTwóRNIE

nowoCzesne sterowanie uMożliwia uzyskanie 
najwyższej Możliwej wydajnośCi węzła. Czasy 
Mieszania oraz dozowania CeMenu, kruszyw, wody i 
dodatków są zoptyMalizowane.
sondy wilgotnośCi w zasobnikaCh kruszywa i 
Mieszalniku są dostępne jako opCja – iCh zastosowanie 
pozwala uzyskać najwyższą preCyzję proCesu Mieszania. 
Mieszalnik planterany o pionowej osi osiąga wydajność 
40 M3/h Mieszanki betonowej najwyższej jakośCi.
w razie potrzeby sterowanie węzłeM Może odbywać się 
Manualnie za poMoCą panelu z ekraneM dotykowyM lub 
autoMatyCznie. istnieje również Możliwość dozowania 
i prowadzenia
operaCji na odległość z wykorzystanieM połąCzenia 
wi-fi.

ITALY
MARCANTONINI CONCRETE TECHNOLOGY



“węzeł drogowy” to zautoMatyzowana 
w pełni Mobilna wytwórnia do produkCji 
wysokiej
jakośCi betonu towarowego. podstawą 
wytwórni jest naCzepa, uMożliwiająCa 
natyChMiastowe przeMieszCzenie się. 
ustawienie naCzepy – naturalnie nie wyMaga 
fundaMentów. wytwórnia dostarCzana 
jest w koMpleCie ze wszystkiMi eleMentaMi 
połąCzeniowyMi, nie Ma zateM potrzeby 
stosowania dodatkowyCh śrub i MoCowań - 
jest to tak zwany systeM bezśrubowy.
połąCzenia elektryCzne i hydrauliCzne są 
wykonywane i testowane w fabryCe w Celu 
zagwarantowania MaksyMalnej niezawodnośCi 
Całego systeMu.
nowoCzesne sterowanie uMożliwia uzyskanie 
najwyższej Możliwej wydajnośCi węzła. Czasy 
Mieszania oraz dozowania CeMenu, kruszyw, 
wody i dodatków są zoptyMalizowane.
sondy wilgotnośCi w zasobnikaCh kruszywa i 
Mieszalniku są dostępne jako opCja – iCh zastosowanie pozwala uzyskać najwyższą preCyzję proCesu Mieszania. 
Mieszalnik planetarny o pionowej osi osiąga wydajność 60 M3/h Mieszanki betonowej najwyższej jakośCi.
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Typ mieszalnika planeTarny maV 1.0

Maksymalna wydajność produkcyjna 40 m3/h

Magazyn kruszyw 2 2 - 4 przedziałów

Pojemność magazynu kruszyw 30 m3

System ważenia kruszywa 3 czujniki wagowe

System sterowania Compumat / Concremat

Wysokość rozładunku 4 m

Wykonanie 1 naczepa

Waga 13,5 t

Kompresor, pojemność 100 litres

Całkowita moc zainstalowana 65 kw

Typ mieszalnika planeTarny maV 1.5

Maksymalna wydajność produkcyjna 60 m³/h

Magazyn kruszyw 2 - 4 komory

Pojemność magazynu kruszyw 40 m3

System ważenia kruszywa 3 tensometry 

System sterowania Compumat / Concremat

Wysokość rozładunku 4 m 

Wykonanie 1 Trailer

Powierzchnia zabudowy 4 m X 15 m

Waga 21,5 t

Kompresor, pojemność 100 litres

Całkowita moc zainstalowana 95 kw

Typ mieszalnika planeTarny maV 1.0

Maksymalna wydajność produkcyjna 40 m³/h

Magazyn kruszyw 3 komory

Pojemność magazynu kruszyw 75 m³

System ważenia kruszywa 4 tensometry

System sterowania Compumat / Concremat

Wysokość rozładunku 2,5 m 

Wykonanie 2 kontenery 40'

Waga 29 t 

Kompresor 100 litres

Całkowita moc zainstalowana 65 kw

TyP MieSzalniKa dWuWałoWy Mao 2.5

Maksymalna wydajność produkcyjna 100 m³/h

Magazyn kruszyw 4 komory

Pojemność magazynu kruszyw 100 m³

System ważenia kruszywa 4 tensometry

System sterowania Compumat / Concremat

Wysokość rozładunku 4 m 

Wykonanie 2 KonTenery 40' + 2 KonTenery 20'

Waga 45 t 

Kompresor 200 litres

Całkowita moc zainstalowana 130 kw

MCR 4.1.45

MCR 4.15.45

MCM 3.1.25

MCM 4.25.45


