Betonomieszarki samochodowe
firmy Stetter
Firma Stetter GmbH z siedzibą w Memmingen
(Niemcy) zaliczana jest do światowych liderów
produkcji betonomieszarek samochodowych.
W

programie

produkcji

firmy

znajdują

się

Stetter Fahrmischer C3 Basic Line

betonomieszarki samochodowe o pojemności
od 6 do 15 m3 gotowego betonu.

W

produkcji firmy Stetter można
wyróżnić
4
kategorie
betonomieszarek:
l Basic Line (podstawowa);
l Light Line (lekka);
l Heavy Duty Line (wytrzymała);
l Trailer Line (naczepy).
Basic Line – jest to podstawowa linia
produktów do transportu mieszanki betonowej, której główną cechą jest
maksymalnie skrócony czas załadunku i wyładunku. Light Line – betonomieszarka o zoptymalizowanej konstrukcji
do maksymalnego załadunku, przy jednoczesnym wydłużeniu żywotności bębna i spirali mieszających.
Heavy Duty – betonomieszarki o niskim
zużyciu i długiej żywotności nawet

w najcięższych warunkach. Przystosowane do spełnienia najwyższych wymagań, jakie stawia przed nimi mieszanie
w połączeniu z dozowaniem składników
„na sucho” lub wyjątkowo duże ilości
transportowanego betonu.
Treiler Line – mieszarki na naczepach
– elastyczność i maksymalne wykorzystanie dopuszczalnej masy całkowitej.
Ostatnią grupą oferowanych przez Stettera maszyn do transportu mieszanki betonowej jest linia betonomieszarek montowanych na naczepie. Dzięki
odpowiedniemu dopasowaniu zabudowy do ramy naczepy, została wyprodukowana kompaktowa betonomieszarka
do transportu dużych ilości betonu w jak
najkrótszym czasie.

Fot. KNK Serwis

AM9 FHL Leight Version dla klienta z Polski

Najbardziej znane są betonomieszarki firmy Stetter z linii podstawowej, ale
w dobie zwiększonych kontroli drogowych, coraz częściej zwraca się uwagę
na masę całkowitą pojazdu i tutaj ujawniają się zalety betonomieszarek z linii
lekkiej. Zoptymalizowana geometria
bębna, odpowiedni układ spirali mieszających jak również zredukowanie
masy wyposażenia maszyny umożliwiły osiągnąć niezwykle lekką konstrukcję mieszarki. W połączeniu z optymalnie zestawionym 4-osiowym podwoziem
pozwala na załadowanie do 8 m3 betonu. Nowego rodzaju spirale mieszające
umożliwiają zastosowanie najbardziej
wytrzymałych stali odpornych na ścieranie jakie są dostępne na rynku. Ściany
bębna wykonane są ze stali o twardości
ok.300 HB, a spirale ze stali o twardości ok. 500 HB. Betonomieszarki Stetter
z linii lekkiej należą do produktów o najwyższej jakości i producent udziela na
nie 24 miesięcznej gwarancji, a na beczkę wraz ze spiralami mieszającymi okres
gwarancji wynosi 48 miesięcy.
W maju bieżącego roku firma Stetter
zamontowała dwie tego typu betonomieszarki na zlecenie firmy MAN dla
klienta z Poznania.
Dodatkowe informacje dotyczące betonomieszarek lub innych produktów firmy Stetter znajdą Państwo na stronie
internetowej www.stetter.de lub na stronie www.knk.pl – oficjalnego przedstawiciela Grupy Schwing-Stetter w Polsce –
firmy KNK Serwis Sp. z o.o. z Opola.
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