
NEJFLEXIBILNĚJŠÍ SYSTÉM VÝROBY A DISTRIBUCE BETONU

MOBILNÍ 
VOLUMETRICKÉ  MÍCHA�E



Firma ALPAM je dodavatelem nejmodernějších technologií

v oblasti výroby betonu. Specializujeme se zejména na mobilní

zařízení používaná pro stavební projekty, kde je výrobní proces 

řízen aktuální potřebou a zásobování čerstvým betonem musí 

probíhat přesně v určeném množství a času.

Oficiálně zastupujeme italskou společnost 

Blend Plants - FBG S.r.l. vyvíjející a vyrábějící mobilní 

volumetrická zařízení pro výrobu betonu již od roku 

1983. Modely série E uzpůsobené místním provozním 

a legislativním požadavkům dodáváme prostřednictvím 

divize MOVMI společnosti ALPAM.

Mobilní volumetrické míchače přinášejí do stavebnictví

nové možnosti při výrobě betonu. Díky oddělenému

uložení vstupních surovin, systému obsluhy 

vyžadujícímu pouze jednoho operátora a naprosto

přesnému míchání požadovaného množství zvolené

směsi v reálném čase jsou nejvíce flexibilním,

univerzálním a zároveň ekonomicky vysoce

výhodným řešením pro váš stavební bysnys.

Naše inovativní zařízení efektivně pokryjí výrobní

požadavky, zlepší kvalitu, zvýší ziskovost a umožní

větší podnikatelskou nezávislost.

Samozřejmostí je rovněž záruční a pozáruční servis,

zajištění oprav, renovací a dodávka náhradních dílů.



JAK  TO  FUNGUJE

Volumetrické míchače BLEND vyrábějí beton

kontinuálně konstantní rychlostí až 1 m³ za minutu.

Komponenty směsi, obvykle kamenivo, písek, cement,

voda a přísady, jsou nepřetržitě dodávány do mísícího

prostoru. Dávkování složek je neustále kontrolováno

počítačovou jednotkou zařízení. Díky systému 

průběžného vážení a elektronickým snímačům

mohou míchače BLEND vyrábět beton s nejvyšší 

přesností.

Ovládací panel s řídící jednotkou umožňuje okamžitě

přerušit nebo ukončit proces míchání, provést podle

potřeby korekturu zadání nebo změnit recepturu

míchané směsi. Jednotlivé suroviny jsou skladovány

v oddělených zásobnících. Zásoby, které nebyly

zpracovány, lze nadále použít a nevzniká žádný odpad.



HLAVNÍ  VÝHODY  VOLUMETRICKÝCH  MÍCHA��

MAXIMÁLNÍ  MOBILITA
Volumetrické míchače jsou nezastupitelné v příliš
vzdálených nebo těžko dostupných oblastech, 
kam domíchávače nedokáží přivézt čerstvý beton.

Kvalita betonu záleží na striktním dodržování norem.
Naše zařízení využívá spolehlivé systémy měření
a vážení, které zaručují nejvyšší možnou přesnost.

Z jedné nakládky surovin lze vyrábět různé druhy
betonu. Technologie umožňuje kromě základních
složek přidávat také rozličné přísady a vlákna.

Pokud je beton dodáván zákazníkovi, obsluha
může na tiskárně instalované na zařízení ihned 
vystavit dodací list a na místě jej předat. 

Díky výrobě přesného množství na místě nemusíte
řešit, co s přebytky betonu. Je možné připravit
méně betonu a v případě potřeby domíchat další.

Namíchání krychlového metru betonu trvá pouze
jednu minutu. Výrobu lze zahájit okamžitě po
příjezdu stroje na staveniště a kdykoliv ji přerušit.

Vždy vyrábíte přesný objem betonu, který pro
svůj projekt vy nebo vaši zákazníci potřebujete.
Žádné množství není příliš malé nebo příliš velké.

Na základě navoleného typu a objemu betonu
řídící jednotka automaticky vypočítá odpovídající
množství složek směsi a spustí míchací proces.

Počítačem stanovené dávkování přísad usnadňuje
automatické a dokonale přesné účtování každého
množství vyprodukované směsi.

Vlastní technologie poskytuje nezávislost na
externích dodavatelích betonu a kontrolu nad
výrobními náklady, logistikou i řízením kvality.

Vlastní míchání betonu je levnější než jeho nákup.
Produkce beze zbytků, vysoká výstupní kapacita
a nízké provozní náklady zaručují velkou ziskovost.

Naše volumetrické míchače zamezují plýtvání 
surovinami a energií. Produkují méně emisí 
a celkově zanechávají nízkou uhlíkovou stopu.

MÍCHÁNÍ  POT�EBNÉHO  MNO�STVÍ

ELEKTRONICKÉ  �ÍZENÍP�ESNÉ  M��ENÍ  SLO�EK

R�ZNÉ  BETONY  Z  JEDNOHO  MÍCHA�E P�EHLEDNÉ  Ú�TOVÁNÍ

OKAM�ITÝ  TISK  DOKLAD� NEZÁVISLOST  NA  DODAVATELÍCH

�ÁDNÝ  ZBYTKOVÝ  BETON VYSOKÁ  PROFITABILTA

VÝRAZNÁ  ÚSPORA  �ASU EKOLOGICKÁ  P�ÍV�TIVOST

MO�NOSTI  VÝROBY

BETON STUDENÝ  ASFALT MALTA



Nakládku materiálu, transport 

na staveniště, nastavení a ovládání

výrobního procesu míchacího zařízení

i okamžitý tisk dodacího listu přímo

na místě svede jeden kvalifikovaný 

řidič - operátor.



MODELY

Modelovou řadu volumetrických míchačů Blend

tvoří tři zařízení - E025, E050 a Seventy.

Základní konstrukční prvky modelů jsou stejné,

liší se pouze svými rozměry. V závislosti na nich

disponují rozdílnou kapacitou zásobníků

surovin, podle níž si mohou provozovatelé

vybrat typ zařízení ideálně odpovídající jejich

nárokům na objem výroby.

Pohon zajišťuje 4válcový dieselový motor

o výkonz 37 kW. Při montáži na nákladní 

automobil jej lze nahradit PTO vývodovým

hřídelem pro přenos hnací síly z převodovky.

750 mm široký dávkovací

pás se snímači otáček 

a přítomnosti kameniva

horizontální kontinuální míchačka o délce 2100 mm,

rychle odnímatelné gumové koryto míchačky 

usnadňuje čištění s minimální spotřebou vody



* 
počet nádrží na vodu a nádrží na aditiva je volitelný

TECHNICKÉ
ÚDAJE

Dávkovací dopravníky písku a kameniva.

Ovládací panel elektronického řídícího systému.



Instalaci na nákladním vozu ocení

provozovatelé, pro které je mobilita

zařízení prioritou.

Uložení na speciálním nosném

rámu pro hákový nakladač zaručuje

komfortní nakládku a vykládku.

Míchač umístěný

na skládacím fixním stojanu

může být přepravován

na plošinovém  návěsu.



Horizontální cementová sila BLEND jsou ideálním doplňkem volumetrických míchačů betonu. Jejich předností

je výjimečná mobilita. Vnější rozměry dovolují přesun na běžných plošinových návěsech, ale také uvnitř návěsů

plachtových nebo skříňových. Sila mohou být vybavena speciálním zvedacím zařízením zajišťujícím nakládku

a vykládku bez nutnosti použití jeřábu. Pro instalaci není zapotřebí budování stavebních základů, stačí příprava

dostatečně rovného zhutněného podkladu.

Pro optimální kontrolu stavu zásob cementu lze sila opatřit snímači hmotnosti. Pokud je volumetrický míchač

BLEND používán jako stacionární betonárna, může být cementové silo napojeno přímo na jeho řídící jednotku.

Doplňování zásobníku cementu míchače pak probíhá průběžně podle potřeby. Výroba betonu nemusí být

pozastavovována a lze dosáhnout vyššího objemu produkce. Toto řešení je levnější než použití vertikálních sil 

a díky kompatibilitě míchače a horizontálního sila také maximálně efektivní.

HORIZONTÁLNÍ  CEMENTOVÁ  SILA



ALPAM s.r.o.

divize MOVMI - mobilní volumetrické míchače
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