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Betomix 2,5 DW
Horizontální betonárny typo-

vé řady Betomix jsou úspěšně po-
užívány po celém světě již mno-
ho let. Jen v roce 2008 bylo do 
provozu uvedeno kolem 150 za-
řízení tohoto typu. Betonárny Be-
tomix jsou nabízeny buď v prove-
dení s talířovými míchačkami ve 
velikosti od 1,0 do 3,0 m3 nebo 
s dvouhřídelovými míchačkami 
o velikosti 2,25 až 6,0 m3. Jako 
novinka z této série byl na vele-
trhu Bauma 2010 představen mo-
del Betomix 2.5 s dvouhřídelo-
vou míchačkou o velikosti 2,5 m3. 
Touto novou objemovou katego-

Betonáøská technika firmy Liebherr 
– novinky z veletrhu Bauma 2010

Spoleènost Liebherr pøedstavila na veletrhu Bauma 2010 v Mni-
chovì nìkolik novinek v oblasti výroby a dopravy betonu. Jednalo 
se zejména o novou øadu odlehèených automíchaèù s oznaèením 
„Lightweight“, jejichž hmotnost je v pøípadì nástavby HTM 904 (9 m3) 
nižší až o zhruba 800 kg oproti standardní verzi a dále o automícha-
èe pro nasazení v obzvlášť nároèných podmínkách – øada „Longlife“. 
V oblasti výroby betonu byly pøedstaveny dvì nové betonárny – Beto-
mix 2,5 DW (s dvouhøídelovou míchaèkou 2,5 m3) a mobilní zaøíze-
ní Mobilmix 0,5.

rií sleduje firma Liebherr aktuál-
ní trend ve velikosti automícha-
čů. Zvláště na evropských trzích 
se prodávají automíchače s obje-
mem bubnu, který umožňuje pře-
pravu 7,5 m3 směsi při dodržení 
celkové hmotnosti 32 tun, na tr-
zích Blízkého východu často do-
konce 10 m3. Betomix 2.5 zajišťu-
je, aby automíchače bylo možné 
naplnit třemi, příp. čtyřmi dáv-
kami.

Mobilmix 0.5
Tato betonárna je koncipována 

pro mobilní nasazení a nabízí vý-
kon 30 m3 za hodinu. Je tvořena 

dvěma kompletně předmontova-
nými a kabely propojenými kon-
tejnery 20´ a tím je připravena 
k nasazení v minimálním čase. 
Rozměry kontejnerů jsou konci-
povány takovým způsobem, aby 
mohly být bez problému přepra-
vovány na jednom návěsu. Mo-
bilmix 0.5 lze vyložit a smontovat 
bez pomoci jeřábu. Kontejnery se 

z přepravního nákladního vozi-
dla zvednou pomocí speciálních 
podpěr, které slouží rovněž jako 
konstrukce, pomocí které se za-
řízení umístí do pracovní polohy. 
Dávkovací skip, který je během 
transportu v kontejneru stroje, se 
umístí do pracovní polohy pomo-
cí ručního navijáku. Kapsové silo 
s až čtyřmi komorami pojme asi 
16 m3 kameniva. Talířovou mí-
chačku s nuceným oběhem o užit-
né velikosti 500  l je možné na přá-
ní dodat také s přídavným vířičem 
(virblerem). Kompaktní kontejner 
se strojní plošinou obsahuje také 
malý velín, ve kterém je uložen 
rozvaděč a řízení betonárny. Po 
skončení práce lze Mobilmix 0.5 
rychle a snadno demontovat a pře-
místit na další staveniště.
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