
MINI BETONO MAZGAS

“Mini Viking” betono mazgas yra idealus sprendimas 

mažų statybų projektams ir betono gaminių gamybai.

Dėl nedidelių savo matmenų ir svorio įrenginys gali 

būti nesudėtingai transportuojamas ant platformos 

arba lengvojo automobilio tralo.

Mini betono mazgas greitai paruošiamas. Jam 

pastatyti darbo vietoje nereikia specialaus ir lygaus 

pagrindo. Įrenginys turi reguliuojamo aukščio kojas, 

kurių pagalba jis yra stabiliai pastatomas. Viskas ką 

reikia padaryti, tai prijungti elektros ir vandens 

įvadus bei cemento bunkerį. 

Galima užsakyti įrenginį su jame sumontuotu 200 

litrų cemento bunkeriu cemento pakrovimui 

maišais arba naudoti išorinį 3m³ talpos Big-Bag 

ar didesnį cemento bunkerį priklausomai nuo 

gaminamo betono kiekio ir reikalingų pajėgumų. 

Išorinį cemento bunkerį valdo betono mazgo 

kompiuteris.
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MOBILUS   



4 – 5 m3 / val

500 L 

300 L

7,5 kW

200 L

2 x 1.2 m3

± 1 – 2 %

3 x 400 V / 32 A

2150 x 2080 x 5200 mm

2150 kg

Gamybos našumas

Maišyklės talpa

Maišomas betono kiekies 

Maišyklės elektros variklio galia 

Vandens talpa

Užpildų bunkeriai

Medžiagų dozavimo tikslumas 

Maitinimo įtampa 

Matmenys (P x A x I) 

Masė

TECHNINIAI DUOMENYS:

Įrenginys turi 2 bunkerius skirtingiems užpildams 

(smėliui ir skaldai). Prieš pradedant gamybą abu 

bunkeriai turi būti užpildyti šiais užpildais.

Tai paprastai galima padaryti nedidelio krautuvo 

pagalba.

Mini betono mazgas yra paprastai valdomas iš 

jame esančio valdymo pulto, sujungto su 

kompiuteriu. 

Pasirenkame recepūrą, reikiamą betono kiekį ir 

įrenginys automatiškai sudozuoja visas medžiagas, 

jas sumaišo ir pagamina reikiamos markės betoną. 

Betonas iš maišyklės išleidžiamas per automatinę 

sklendę, esančią maišyklės apačioje.

Gerą betono kokybę užtikrina optimaliai išdėstytos 

keturios maišymo mentys maišyklėje ir precizinė 

dozavimo įranga su trimis maišyklės svorio 

davikliais.

SU ŠIUO PULTU GALIMA NUSTATYTI 

IKI 20 SKIRTINGŲ GAMINAMO BETONO 

RECEPTŪRŲ. 

Mini betono mazgas papildomai gali turėti vieną 

arba du cheminių priedų dozatorius, kuriuos valdo 

mazge esantis kompiuteris.

“Mini Viking” yra tvirtas, atsparus dilimui ir 

patvarus mini betono mazgas su ilgu tarnavimo 

laiku ir mažom išlaidom remontui. Visi jo paviršiai 

yra lengvai plaunami su aukšto slėgio plautuvu, 

visos jo vietos yra lengvai pasiekiamos.

Oficialus Danijos gamintojo 

“Fibo intercon” atstovas Baltijos šalyse:

UAB “Skodas”  |  Kapsų g.15, Kaunas

Tel. +370 614 16991

El.p. info@fibointercon.lt

www.fibointercon.lt

www.fibointercon.com
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