Basic Line – C3
Sprawdzona technologia w funkcjonalnym wzornictwie

Sukces betonomieszarek Stetter serii: Basic Line, Light Line oraz Heavy Duty, nie polega
tylko na "nowym wyglądzie".
We wszystkich naszych produktach stawiamy przede wszystkim na bezpieczeństwo, jakość,
łatwość obsługi i konserwacji
oraz oczywiście na efektywność ekonomiczną. Nowości::
■
Duże pojemności geometryczne bębnów w połączeniu z
zoptymalizowaną linią wody zapewniają bezpieczeństwo oraz jakość
podczas transportu betonu.
■
Optymalizacja projektu oraz akcesoriów zmniejsza wagę
pojazdu, co skutkuje możliwością większego załadunku.
■
Łatwe w obsłudze wszystkie element maszyny i akcesoriów.
■
Poza tym, nasi inżynierowie skupili się na ułatwieniu prac
konserwacyjnych oraz przeglądowych.

Basic Line – C3
Sprawdzona technologia w funkcjonalnym wzornictwie

Czasy napełniania, rozładowywania oraz czyszczenia w betonomieszarkach Stetter
w wersji-C3 zostały ograniczone do minimum. Przydatne szczegóły zwiększają
łatwość obsługi.
Betonomieszarki Stetter serii Basic Line mogą być wyposażone w elektryczny lub
mechaniczny system kontroli mieszalnika (Stetter SMART-Control).
Niezawodne element napędowe zapewniają płynną pracę. Betonomieszarki serii
Basic Line są dostępne w nominalnych pojemnościach od 6 do 15 m³ - oczywiście
także z oddzielnym napędem.
Wysoka pojemność dzięki wysokiej linii wody
Optymalna jazda dzięki nisko położonemu środkowi ciężkości
Odporne na ściernie płyty przy elementach wysypowych i zasypowych.
5 mm spirale mieszające w głównej strefie zużycia
Stetter T-protect ochrona przed ścieraniem (30 x 8 mm) na spiralach
mieszających
Duża przestrzeń do podawania betonu dla dużych pojemników dźwigu lub
silosów
Łatwa do czyszczenia dzięki wygładzeniu ścianek elementów z tyłu
maszyny.
Łatwa do serwisu dzięki przykręcanym elementom zasypowym i
wysypowym oraz łatwymi do wymiany elementami ściernymi.
z

Rynna od długości 1,450 mm ułatwia
wylewanie betonu do kosza pompy do
betonu.

Duża przestrzeń do podawania betonu dla
dużych pojemników dźwigu lub silosów

Zastosowanie betonomieszarek Stetter w wersji C3
pozwala zredukować czas poświęcony na
napełnianie, opróżnianie i czyszczenie do minimum.
Betonomieszarki Stetter BASIC LINE są dostępne w
wersjach z mechaniczną lub elektryczną jednostką
sterującą.
Niezawodne elementy napędu gwarantują sprawną
pracę.
Betonomieszarki BASIC LINE są dostępne w
wariantach pojemność nominalnej 6-15m
- oczywiście także z oddzielnym silnikiem
napędowym

