Heavy Duty Line – C3
Niskie zużycie, długa żywotność nawet w ekstremalnych
warunkach.

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
Niskie zużycie, długa żywotność nawet w ekstremalnych
warunkach.

Betonomieszarki Stetter serii Heavy Duty spełniają najwyższe wymagania takie jak:
mieszanie w połączeniu z suchymi węzłami betoniarskimi lub przy bardzo dużych
ilościach betonu.
Nowe opatentowane spirale mieszające, umożliwiają zastosowanie stali o najwyższej
wytrzymałości na zużycie, dostępnej na rynku. Zatem żywotność spirali mieszających
została znacznie wydłużona w porównaniu do wszystkich znanych systemów.
W związku z tym niskie koszty związane z elementami ściernymi, w połączeniu z
największym obciążeniem betonomieszarki zapewniają ekonomiczny transport
betonu na wiele lat.
Spirale mieszające (5 mm) wykonane z hartowanej odpornej na ścieranie
stali o twardości na poziomie 500 HB (Brinell)
Zabezpieczenie przed zużyciem (6/8 mm) wykonane z hartowanej odpornej
na ścieranie stali o twardości na poziomie 600 HB (Brinell)
Podsumowanie:
Dwukrotnie przedłużona żywotność.
Efektywne koszty pełnego serwisu.
Ekonomiczny transport na wiele lat.

Współczynnik
odporności na
ścieranie

Nowy opatentowany system spirali
mieszających zapewnia dłuższą
żywotność nawet przy pełnym załadunku.

Zastosowanie betonomieszarek Stetter w wersji
Betonomieszarki HEAVY DUTY LINE są
zaprojektowane dla najcięższych wymagań, takich
jak transportu ciężkich mieszanek betonowych w
dużych ilościach. Nowy opatentowany układ spirali
mieszających jest unikalny dzięki zastosowaniu
stali o najwyższej wytrzymałości na zużycie
dostępnych na rynku.Zatem żywotność spiral
mieszających w porównaniu do wszystkich znanych
systemów jest znacznie wydłużona. Skutkuje to
niskim kosztem części ściernych nawet przy
największym obciążeniu przy wieloletniej
pracy.dowym

