
Mobilne wytwórnie betonu

WytWórnie betonu do prefabrykatóW

WytWórnie betonu toWaroWego

Modułowe wytwórnie betonu

KubełKi saMojezdne 

systeMy dystrybucji MieszanKi betonowej

systeMy recyKlingu

systeMy ogrzewania

systeMy poMiaru wilgotności i plastyczności

autoMatyzacja i systeMy sterowania dla wytwórni betonu

ITALY
MARCANTONINI CONCRETE TECHNOLOGY

CIEPIELA TECHNOLOGY PROMOTION Sp. z o. o.
biuro - serwis - magazyn
Lipie 27, 05-620 Błędów
Tel.: + 48 505 274 250, + 48 501 265 169
Tel./fax: +48 668 10 85, Fax: + 48 22 201 25 43
e-mail: info@ciepiela.eu   www.ciepiela.eu



Węzły betoniarskie MARCANTONINI są 
zawsze specjalnie projektowane i wykonywa-
ne pod konkretne wymagania- zarówno dla beto-
nu towarowego jak i dla prefabrykatów.  Nasze 
urządzenia to powód dumy i satysfakcji dla naszy-
ch klientów. 
Wykorzystujemy ponad 45 letnie doświadczenie 
zdobyte na wielu rynkach świata. Nasze maszyny 
pracują niezawodnie nawet w ekstremalnych i 
bardzo zróżnicowanych warunkach klimatycznych. 
Oferujemy zawsze sprawdzony produkt najwyższej 
jakości. Innowacyjność to jedna z głównych zalet 
naszych rozwiązań technicznych. Oferujemy cały 
wachlarz rozwiązań technicznych betoniarni oraz 
specjalistyczne systemy dystrybucji mieszanki be-
tonowej do produkcji prefabrykatów. 
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System dystrybucji betonu 
Marcantonini jest owocem wieloletnich
 doświadczeń naszych inżynierów, 
zaprojektowanym dla osiągnięcia maksymalnej 
funkcjonalności, wydajności i niezawodności w szybkim 
transporcie mieszanki betonowej. Jednoszynowe samojezd-
ne kubełki MARCANTONINI przewożą zarówno suche jak 
i wilgotne mieszanki z prędkością od 60 do 240 m/min. 
Transport jest precyzyjnie sterowany, mieszanka dociera 
na miejsce bardzo szybko bez zmiany właściwości. Każdy 
wózek jest indywidualnie sterowany za pomocę sieci bez-
przewodowej Wi-Fi. Operator ma pełną kontrolę nad całą 
instalacją w sposób zdalny. Sytem dystrybucji betonu w po-
staci autonomicznie napędzanego i sterowanego pojemni-
ka jest przeznaczony do podawania mieszanki z kubełków 
samojezdnych do form i jest także sterowany pilotem. Za-
kres ruchu w pionie 1-5 metrów, obrót wokół osi pionowej  
0-180°.
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MODułOWe I MOBILNe WyTWóRNIe BeTONu

Modułowe węzły betoniarskie ze względu na kompaktową budowę 
są łatwe w instalacji i gotowe do pełnej produkcji w ciągu kilku godzin od 
rozpoczęcia montażu. Każda instalacja jest montowana na kontenerowych 
naczepach gotowych do transportu drogowego, kolejowego lub wodnego 
. uruchomienie wytwórni jest proste, a kompletny montaż i rozpoczęcie 
produkcji następuje maksymalnie w czasie do 48 godzin, dzięki zastoso-
wanym rozwiązaniom technicznym pozwalającym na błyskawiczny montaż 
i demontaż. unikalny projekt wyklucza potrzebę przygotowania fundamen-
tów lub przeprowadzenia innych skomplikowanych prac budowlanych.
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