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BETON SANTRALÝ EKÝPMANLARI

hakkýmýzda
Amacýmýz:
Tam müþteri memnuniyeti
Uygun ve yüksek teknoloji
Kaliteli ürün yelpazesi

Hizmetlerimiz:
Mikser yedek parça ve bakým onarým
Yedek parça
Konveyör sistemleri

Vizyonumuz:
Geleceði bugün
birlikte yaþamak için,
yüksek kalitede hizmet ve

Beton santrali ekipmanlarý
Otomasyon sistemleri
Depolama ve kontrol sistemleri

desteði, müþterilerimizin
istediði zaman,
yer ve koþulda saðlamak,
þirketimizi sürekli geliþtirmek

Projelerimizin Genel Sonuçlarý:
Verimlilik artýþý

ve büyütmek amacýyla

Ürün takibinin saðlanmasý

çalýþmak

Ýnsana dayalý hatalarýn azalmasý
Güvenli ve güvenilir olmasý
Aksayan kýsýmlarýn tespiti ve iyileþtirilmesi
Proseslerin hýzlanmasý

Temsilciliklerimiz:

Bizi Neden Tercih
Etmelisiniz:
Yeterli bilgi ve tecrübemiz
sayesinde sizin için en
uygun projeyi önerebiliriz.
Kaliteden ödün vermeden
düþük maliyet saðlayabiliriz.
Dinamik kadromuzla her
türlü ihtiyaca kýsa sürede
cevap verebiliriz.
Ýletiþim kurabilmekteki
yeteneðimiz sayesinde
isteklerinizi anlayarak,
taleplerinize cevap
verebilecek en doðru
çözümü üretebiliriz.

hizmetlerimiz
1 BETON SANTRALÝ BAKIM ONARIM ÝÞLERÝ

2 KARIÞTIRICI EKÝPMANLARI VE YEDEK PARÇALARI

3 BETON SANTRALÝ EKÝPMANLARI

4 HAMMADDE DEPO. VE KONT. EKÝPMANLARI

5 KARIÞTIRICILAR

6 OTOMASYON VE ELEKTRÝK ÞALT GURUBU
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1 BETON SANTRALÝ
BAKIM ONARIM ÝÞLERÝ
Beton santralleri için bakým olmazsa olmaz iþlemlerden biridir. Zamanýnda yapýlmayan, ertelenen ve de
en önemlisi doðru parçalarýn doðru yerde kullanýlmamasý sonucu bakým
bakým ve onarým maliyetleri yükselmekte
zaman ve para kaybý yaþanmaktadýr. Firmalar genel anlamda yüksek iþ temposu ve santrallerin sürekli
çalýþmasý sonucu bakým iþlerine gerekli zamaný ayýramamakta bundan
bund dolayý bakým onarýmlar saðlýklý
yürütülememektedir.
Firmamýz çalýþmakta olan, taþýnmasý gereken, her türlü mobil, sa
sabit
bit veya kovalý santrallerinize Karýþtýrýcý,
K
Kova, Bant, Agrega bunker, Elektrik Otomasyon veya Çimento Silo bakýmýný gerçekleþtirmektedir.

2 KARIÞTIRICI EKÝPMANLARI VE
YEDEK PARÇALARI
PARÇALARI
Sektörde çalýþan deðiþik tip ve markada mikserler bulunmaktadýr. Karýþtýrýcý kazanlar sürekli çalýþan ve
sistemde olmazsa olmaz ekipmanlardandýr.
ekipmanlardandýr Karýþtýrdýðý
arýþtýrdýðý agreganýn özelliðinden dolayý zamanla aþýnan ve
kýrýlan parçalarýn deðiþtirilmesi gerekmektedir. Bu kritik parçalarýn firma stoklarýnda olmamasý ve zamanýnda
temin edilememelerinden dolayý ciddi sýkýntýlar yaþanmaktadýr.
yaþanmaktadýr. Özellikle ithal mikserlerle ilgili olarak servis
ve bakým onarým neredeyse yok gibidir. Firmamýz bu anlamda tecrübeli ekip ve teknik alt yapýsý ile çözüm
ortaðý olmayý taahhüt eder.
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3 BETON SANTRALÝ
EKÝPMANLARI
Kullanmakta olduðunuz Beton santralleri için zamanla aþýnan, arýzalanan ekipmanlarý firmamýzdan temin
edebilirsiniz..

Pnomatik Ekipmanlar ...

Konveyör Ekipmanlar...

Rulman, Yatak, Diþli

Diðer Ekipmanlar

4 HAMMADDE DEPO
DEPO.. VE KONT
KONT..
EKÝPMANLARI
Hammadde konrol etme ve izlenebilirlik özelliði olmasý zaman, güvenlik
güvenlik maliyet takibi açýsýndan önemli
unsurlardan biridir. Depolanan ve stoklanan: ürünlerin seviyesi, sýcaklýk kontrolü, dolum ve boþaltým kolaylýðý,
flitrelenmesi, emniyet ventilleri, akýþkanlaþtýrýcýlarý ile geniþ
geni bir ürün yelpazesine sahiptir. Siz silonuzla ilgili
ne yapmayý planlýyorsanýz, biz bunu hem yedek parça hem de tasarým anlamýnda gerçekleþtirelim.
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5 KARIÞTIRICILAR
(imalat)

Single-Shaft MBT Serisi Mikser;
500- 2000 litre arasýnda deðiþen kapasiteli

MBS serisi karýþtýrýcý mikserler çift sarmal tipli homojen
karýþtýrýcýlardýr. Sektörde baþarýsý kanýtlamýþ MBS Mikserler
size düþük karýþtýrma süresi, yüksek verimlilik ve homojen bir
karýþým sunar.
MBS serisini Mikserler, aðýr hizmet yapýsý ile polistiren,
geniþletilmiþ kil diðer beton çeþitleri, sulu Bentonit-kil karýþýmlarý
için uygundur.

Avantajlarý:
 (Karýþtýrýcý boyutuna baðlý olarak) 180 mm ye kadar tane boyutu
karýþtýrma özelliði
 Mükemmel karýþým ve homojenliði
 Kýsa karýþtýrma süresi ve yüksek çalýþma kapasitesi
 Acil durumlarda, ilave hidrolik ekipman olmadan baþaltým özelliði.
 Bakým çalýþmalarý hem içeride hem de dýþarýda bakým kolaylýðý
 Basit karýþtýrýcý mil yataðý ve düþük maliyetli bakým.

Twin-Shaft MBT Serisi Mikser;
2000-4500 litre arasýnda deðiþen Kapasiteli

KARIÞTIRICILAR
(imalat)

MBT TWIN - SHAFT MÝKSER
- MAYBESAN MBT Twin Shaft Mikserler güvenilirlik, düþük servis ve bakým
maliyetleri saðlamak için tasarlanmýþtýr.
- Mikser karýþtýrma tanký tamamen özel HARDOX veya NÝ-HARD gömlekleri ile
korunmaktadýr. Karýþtýrma kollarý sfero döküm ve paletleri yüksek manganlý
döküm malzemeden imal edilmektedir.
- Tüm MBT mikserler karýþtýrýcý mil üzerine otomatik yaðlanmýþ labirent conta
ile donatýlmýþtýr. Otomatik gres pompasý 200 barlýk bir basýnçla 3 farklý noktaya
ihtiyaç miktarý kadar ve sürekli yað basmasý sonucu yataklarý þerbet almaya
karþý sürekli koruma saðlamaktadýr. Otomatik yaðlama sisteminde yað akýþ yolu
içerisinde bulunan bir sensör sayesinde yaðlanmayan bir hat olduðunda operatör
paneline uyarý göndererek sisteminin güvenilirliðini maksimum boyuta çýkartmýþtýr.
- Mikser Elektronik Kontrol Sistemi sýcaklýk ve güç tüketimini izlemek için
tasarlanmýþ komple gözetim birimi olan elektro kontrol paneli mevcuttur. Ayrýca,
otomatik yaðlama sisteminin düzgün çalýþmasýný saðlar, anormallik durumunda,
mikser ve bileþenlerinin zarar görmesini önlemek için elektro kontrol paneli alarm
verir.
MBT Mikser tahliye kapýlarý hidrolik güç ünitesine baðlý bir hidrolik silindir tarafýndan
tahrik edilmektedir ve güç kaybý durumunda acil tahliye için bir el pompasý içerir.
Tahliye kapýsý ve akýþ hýzýnýn mükemmel kontrolü için 3 endüktif sýnýr anahtarlarý
ile donatýlmýþtýr ve deðiþtirilebilir özel çelik aþýnma gömlekleri ile korunmaktadýr.
Ýþletme maliyetlerini azaltmak için, MBT Mikserler yüksek basýnç sistemi ve bol
su ile yýkama iþlemi sunuyor. Tripleks yüksek basýnçlý 60 lt pompa yoluyla
beslenen su pompasý ile 200 barda, basýnçta bol su ile yýkama iþlemi gerçekleþir.
Sistem kapatýldýðýnda ise otomatik yýkama, operatör kontrolünde devreye alýnarak
belirlenen sürelerde mikser içini yýkayarak temizler.

KARIÞTIRICILAR
(imalat)

PAN MÝKSER
MBP Serisi Mikser;
500- 3000 litre arasýnda deðiþen Kapasiteli

MBP Mikser Avantajlarý:
En kýsa sürede malzemeleri homojen karýþtýrma
Farklý karýþým için bile tutarlý ürün kalitesinde yüksek çýktý,
Yüksek iþletme emniyeti ile birlikte yüksekliði Düþük karýþtýrýcý tasarýmý
Düþük yatýrým ve iþletme maliyetleri ile uzun ömür beklentisi,
MBP Mikser Tasarým Özellikleri:
Toplam Düþük yükseklik (kompakt tasarým)
Mikser iç alanýna kolay eriþim
Birden fazla deþarj kapýlarý
Saðlam ve yerden tasarruf için çalýþtýrma kabiliyeti
Hidrolik desarj kapaðý sayesinde hýzlý boþaltým saðlanmaktadýr.
Acil durumlarda kapak açma iþlemi hidrolik pompa üstünde
bulunan manuel boþaltým sayesinde gerçekleþtirilmektedir.
MBP Karýþtýrma Kolu Tasarým:
Yaylý karýþtýrma kollarý: rotor gövdesine monte edilmiþ ve darbeyi telafi eden yay mekanizmasý sayesinde ani oluþan þoklarý absorbe ederek
aþýrý yüklenmeleri önler. Karýþtýrma kürekleri ve zemin aþýnma plakalarý arasýndaki mesafeyi azaltarak aþýnmayý en aza indirir. Ana karýþtýrýcý kol
tasarýmý: 2 parçadan oluþan cývatalý tasarýmý sayesinde, malzemeyle temas eden yüzey aþýndýðýnda deðiþtirme ve bakým kolaylýðý saðlar.
MBP pan mikserler taban aþýnma sacý 15 mm HARDOX yan aþýnma duvarlarý ise 10 mm HARDOX malzemeden imal edilmiþtir.

6 OTOMASY
OTOMASYON
ON VE ELEKTRÝK
ÞALT
ÞAL
T GRUBU
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