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Szanowni Państwo, 

Na targach Intermat 2015, SCHWING-Stetter po raz pierwszy zaprezentował nową wersję 
pompy do betonu S 43 SX III. Wersja S 43 SX III jest następnym etapem rozwoju udanej 
wersji S 43 SX BR02 i w porównaniu do niej , oferuje dwie istotne zalety: 

� Zastosowana 4-osiowa standardowa rama podwozia bez przemieszczenia 
drugiej  przedniej osi � zmniejszenie kosztów budowy oraz uproszczenie rejestracji  
(dotyczy podwozi Mercedes Benz Arocs EURO 6 oraz MAN) 

� Zmniejszona waga operacyjna � większa ładowność i uproszczona rejestracja.  

Ten QuickNews zawiera wszystkie niezbędne informacje na temat nowej S 43 SX III. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zawarto ść tego QuickNews’a: Strona 
 

 • Co nowego w S 43 SX III? 2 

 • Porównanie danych technicznych nowej S 43 SX III z S 43 SX BR02 3 

 • Porównanie głównych zmian technicznych 4 

 • Porównanie wysięgów 5 

 • Opcje (przykłady), dostępność maszyny oraz rozpoczęcie produkcji seryjnej. 6 

Nowa samochodowa pompa do betonu S 43 SX III  
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COC 
Certificate of Conformity 

< 32 t 

< 1,800 mm 

< 12 m 

 

 

Co nowego w S 43 SX III?  
 
 

Waga operacyjna < 32 ton  

Nawet z całkowicie napełnionymi zbiornikami (diesel, AdBlue, 
woda), pełnym wyposażeniem oraz jednostką pompującą P2525 o 
długim skoku, waga operacyjna S 43 SX III nie przekracza 32 ton. 
Jest to ważne bezpieczeństwa oraz zgodności z prawem podczas 
dojazdu do miejsca pracy. Skutkuje to też wysoką uniwersalnością 
dzięki pełnemu wyposażeniu. 

 

 

Odległo ść między przednimi osiami < 1,800 mm / 6 ft.  

Ze względu na nową geometrię podpór SX, przemieszczenie 
drugiej przedniej osi nie jest dalej potrzebne (dla ram podwozia z 
odległością pomiędzy osiami min. 1750 mm). Dzięki temu można 
wykorzystać standardowe 4-osiowe ramy podwozia (dotyczy 
Mercedes Benz Arocs EURO 6 i MAN), skutkuje to zmniejszeniem 
kosztów nabycia oraz uproszczoną rejestracją. 

 

Długo ść pojazdu < 12 m / 40 ft. (wraz z tylnym zderzakiem) 

Ze względu na zmodyfikowaną przekładnię obrotową wysięgi, 
całkowita długość S 43 SX III jest mniejsza niż 12m /40 stóp. 
Włącznie z tylnym zderzakiem ( wymaganym do rejestracji COC) 
Zapewnia to bezproblemową rejestrację pompy do betonu. 

 
 

Europejski Certyfikat Zgodno ści COC  
(zgodnie z  dyrektywą EC 2007/46)  

Do każdej S 43 SX III na standardowej ramie podwozia, zostanie 
fabrycznie dodany Certyfikat Zgodności. Ułatwia to rejestrację 
maszyny w całej Europie, a czasochłonna aplikacja dla 
poszczególnych koncesji nie jest już wymagana. 

 

 

Nowe funkcje wyposa żenia  

Dzięki nowej, wodoodpornej, wysuwanej 
skrzynce, wszystkie dokumenty mogą być 
szybko schowane i optymalnie 
zabezpieczone przed deszczem i wiatrem. 

Oświetlenie LED powyżej sterowania 
podporami zapewnia optymalną widoczność 
nawet w trudnych warunkach i wysoki stopień 
bezpieczeństwa operacyjnego (opcjonalna 
możliwość zamontowania przy szafie 
sterowniczej oraz skrzynce narzędziowej). 
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Porównanie danych technicznych  
 

 S 43 SX III 
nowa 

S 43 SX BR02 

stara 

Zasięg pionowy [m / ft.] 42.30 138.8 42.30 138.8 

Zasięg poziomy [m / ft.] 
(Od punktu obrotu do ramienia 1 ) 

37.55 123.2 38.10 125 

Zasięg poziomy netto [m / ft.] 
(od przodu kabiny) 

34.771) 1141) 35.301) 115.81) 

Zasięg głębokość [m / ft.] 29.20 95.8 28.00 91.8 

Zasięg wysokość [m / ft.] 8.55 28 8.70 28.5 

Skłądanie wysięgu RZ RZ 

Liczba ramion wysięgu 5 5 

Zakres obrotu 2 x 370° 2 x 370° 

 
Długość węża końcowego [m / 
ft.] 

4.00 
(Opcja: 1.00 + 

3.00) 

13.1 
(Opcja 3.3 + 

9.8) 

 
4.00 

 
13.1 

Średnica rurociągu DN 125 DN 125 

Jednostka pompująca P2023 
535 l/min. 

P2023 
636 l/min. 

P2525 
636 l/min. 

P2023 
535 l/min. 

P2023 
636 l/min. 

P2525 
636 l/min. 

Maks. wydajność betonu [m³/h] 136 161 162 138 164 164 

Maksymalna ilość cykli [1/min.] 27 32 22 28 33 22 

Maks. ciśnienie betonu [bar] 852) 852) 

Obciążenie podpory, przód[kN] 2403) 2403) 

Długość przednich podpór [m / 
ft.] 
(for full and partial support) 

7.953) 26.13) 8.303) 27.23) 

Obciążenie podpory, tył [kN] 2403) 2403) 

Długość tylnych podpór [m / ft.] 
(dla pełnego wsparcia) 

8.303) 27.23) 8.303) 27.23) 

1) dotyczy podwozia  Mercedes-Benz Arocs 
2) maks. teoretyczna wartość 
3) maks. wartość tymczasowa 

Z zastrzeżeniem zmian technicznych i wymiarowych. Ilustracje są niewiążące. Dokładna standardowa 
specyfikacja, zakres dostawy i dane techniczne będą zawarte w ofercie. 
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Porównanie głównych zmian technicznych  
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

Zmiany w geometrii przekładni obrotowej , punkt obrotu wysi ęgu  przesunięty do 

przodu. 
 

Zmiany geometrii przedniego wsparcia i podpór �redukcja wymaganego 

miejsca �przesunięcie drugiej przedniej osi nie jest potrzebne 
 

Punkt obrotowy tylnego podparcia przeniesiony do pr zodu, wydłu żenie 

tylnej podpory. 

1 
S 43 SX III 

2 

3 

< 1,800 mm 

1 
S 43 SX BR02 

2 

3 

> 2,000 mm 
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Porównanie wysi ęgów  
 

  
 

 
 

 
Długo ść i kąt otwarcia  

S 43 SX III 
nowa 

S 43 SX BR02 

stara 

Długość ramienia 1 [m/ft.] 8.98 29.5 8.90 29.2 

Kąt otwarcia/składanie ramienia  1 93°R 93°R 

Długość ramienia 2 [m/ft.] 7.57 24.8 7.80 26.6 

Kąt otwarcia/składanie ramienia  2 185°R 185°R 

Długość ramienia 3 [m/ft.] 7.30 24.0 7.30 24.0 

Kąt otwarcia/składanie ramienia  3 185°R 185°R 

Długość ramienia 4 [m/ft.] 7.27 23.9 7.20 23.9 

Kąt otwarcia/składanie ramienia  4 185°R 185°R 

Długość ramienia 5 [m/ft.] 6.94 22.8 6.90 22.6 

Kąt otwarcia/składanie ramienia  5 270°Z 270°Z 
 

 

Tylko niewielkie zmiany w długości wysięgu, żadne zmiany w rodzaju składania.

S 43 SX III 

RZ 

S 43 SX BR02 

RZ 
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1.00 m 
3.3 ft. 

3.00 m 
9.8 ft. 

 

 

Opcje (przykłady)  
 
 

Wąż końcowy 1 + 3 (1.00 m + 3.00 m / 3.3 ft. + 9.8 ft.)  

Zalecana opcja w przypadku korzystania z zaworu odcinającego 
beton (hamulec do betonu). Zastąpienie standardowego 4,00 m 
węża końcowego wężem składającym się z dwóch odcinków: 1,00 
m i 3,00 m (połączonych sprzęgłem). Hamulec do betonu jest 
przymocowany do odcinka o długości 1m i nie musi być 
zdejmowany, przewód doprowadzający (na przykład) może zostać 
podłączony do końca węża (odcinka 3 metrowego). 

 
 
 
 
 
 

Reflektory LED na w ężu końcowym  

Dwa wysokiej wydajności, energooszczędne reflektory LED 
zamontowane są na górnym końcu węża końcowego i zapewniają 
optymalną widoczność i wysoki stopień bezpieczeństwa podczas 
betonowania. 

 

 
 
 
 
 
 

Jednostka pompuj ąca P 2525 o długim skoku  

Dzięki cylindrom roboczym o długości 2,5 m, liczba cykli na minutę 
jest mniejsza, co prowadzi do zmniejszenia zużycia. Skutkuje to 
niższym kosztem operacyjnym na m3 betonu.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Rozpoczęcie seryjnej produkcji S 43 SX III jest planowane na stycze ń 2016. Do tej pory będą 
jeszcze produkowane maszyny starszej wersji.  Od teraz można już składać zamówienia na 
nową S 43 SX III.. 

 

 
W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z oddziałem SCHWING-Stetter w Herne. 
 

Wasz zespół SCHWING-Stetter 


