
Mieszarki samochodowe
Mieszarki do betonu towarowego
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Innowacje dla betonu

Putzmeister Holding GmbH

Putzmeister Holding GmbH konstruuje, pro-
dukuje i sprzedaje wysokiej jakości  maszyny 
które używane są na całym świecie głównie 
do transportu betonu, cementu i materiałów 
transportowanych luzem. Rynkiem dla 
naszych maszyn są projekty w przemyśle, 
w górnictwie i konstrukcjach tunelowych. A 
także duże projekty przemysłowe jak elek-
trownie, oczyszczalnie ścieków i  spalarnie 
odpadów. Firmy należące do Putzmeister 
Group prowadzą działalność w różnych 
dziedzinach:

 ■ Technologia betonu 

 ■ Technologia przemysłowa (oleje, gaz) 

 ■ Elektrownie i technologia dla 
środowiska 

 ■ Technologia cementu i jastrychu 

 ■ Górnictwo

Intermix – Doświadczenie i tradycja

Doświadczenie od  
ponad 30 lat

Intermix stawia na innowacyjność, elastycz- 
ność i jakość przy produkcji mieszarek 
samochodowych, mieszarek przemysło-
-wych,  mieszarek tunelowych i mieszarek 
specjalnych. Dzięki konsekwentnej orientacji 
w potrzebach klientów, mieszarki do betonu 
Intermix-a występują aktualnie na licznych 
rynkach całego świata. 
Połączenie doświadczenia, znakomitych 
innowacji technologicznych oraz znajomość 
najważniejszych klientów spowodowało 
otrzymanie oferty z Putzmeister Group w 
2012.
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Technologia dopracowana w szczegółach. 
Blisko użytkownika

Najistotnejsze cechy mieszarek 
do betonu Intermix:

1. Zoptymalizowana geometria bębna 

 ■ Zwiększona objętość wody d l a 
zabezpieczenia płynności betonu 

 ■ Niski środek ciężkości zapewnia 
bezpieczną jazdę  

 ■ Niska masa konstrukcji umożliwia 
montaż dodatkowego osprzętu

2. Podwójny pierścień ściekający z 
łańcuchem czyszczącym

 ■ Znacząco mniejsze zanieczysz-
czenie stożka wylotowego

3. Powiększony pomost z ergo- 
nomiczną poręczą.

 ■ Proste i bezpieczne czyszczenie
 ■ Krata zamknięta od dołu jako 
odchylana osłona

4. Duży otwór włazowy - Ø 580 mm

 ■ Łatwe sprawdzenie bębna

Kiedy wymagania dla mieszarek samo-
chodowych zostały zaprezentowane na 
wystawie w Hannoverze w 1958, było to 
wyjątkowe. Od tego czasu ciągłe zmiany i 
ulepszenia wprowadzane każdego dnia  

“Ciągle ulepszamy mieszarki samochodowe dla naszych klientów.”

przygotowują maszyny na przyszłość. 
Decydującym dla nowych rozwiązań są 
wymagania i życzenia klientów które są 
tłumaczone na język techniczny, testowane  
i sprawdzane. Wprowadzają one innowacje 

dotyczące ergonomii i  komfortu obsługi, 
zapewniają bezpieczeństwo pracowników i 
długi czas pracy maszyn.

5. Długa rynna zsypowa - 1,45 m

 ■ Łatwa dostępność dla pompy i dla   
pojemnika z dźwigu

6.  Rama mieszarki wykonana ze stali 
S500

 ■ Podwyższona stabilność całej 
konstrukcji

7.  Zabezpieczenie zbiornika ze  
stopniem

 ■ Bezpieczna i ergonomiczna praca

8. Zamknięte części połączone z ramą

 ■ Łatwe czyszczenie
 ■ Niskie zanieczyszczenie

9. Wspólne miejsce  magazynowe

 ■ Narzędzia i smarownica łatwiej 
dostępne

 ■ Miejsce magazynowe z zabezpie-
czeniem poza kabiną kierowcy

2. Łatwe czyszczenie           3. Ergonomia i bezpieczeństwo pracy      9. Łatwa dostępność
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Pewne i trwałe, dla  
różnych zastosowań

Mieszarki samochodowe używane są każdego dnia. Muszą one pracować niezawodnie i 
wymagać niewielkiej obsługi. Szczególną rolę odgrywa niskie zużycie i uszkodzenie części 
stykających się z szorstkim materiałem, dzięki czemu transport betonu może odbywać się 
bez obniżenia jego jakości przez wiele lat.

W mieszarkach samochodowych INTERMIX została zastosowana jako standard, stal  TBL 
z Thyssen-Krupp. Ta cieplnie obrabiana stal zapewnia specjalną ochronę przeciw zużyciu 
i  zniszczeniu  oraz dobry stosunek ceny do jakości. Dzięki temu mieszarki samochodowe 
wytrzymują trudne warunki pracy i  zapewniają długi okres eksploatacji.

Mieszarka betonu IMI                                                                          Podstawowe informacje o 
stali borowo manganowej 
TBL
  

 ■ 27 Mn Cr B5 / TBL -  
stal borowo manganowa

 ■ Około 30 % wyższa 
wytrzymałość na zużycie i 
uszkodzenie niż standardowa 
stal konstrukcyjna

 ■ Wytrzymałość materiału 4,5 – 
6 mm zależy od strefy zużycia 
lub uszkodzenia z zabezpiecze-
niem krawędzi spiral 

IMI 7.1

Pojemność nominalna: 7.00 m3

Linia wody: 8.23 m3

Pojemność geometryczna: 12.97 m3

Kąt pochylenia: 12.70 °
Wysokość: 2645 mm
Masa: 3520 kg

IMI 8.1

Pojemność nominalna: 8.00 m3

Linia wody: 9.33 m3

Pojemność geometryczna: 14.19 m3

Kąt pochylenia: 12.70 °
Wysokość: 2687 mm
Masa: 3840 kg

IMI 10.1

Pojemność nominalna: 10.00 m3

Linia wody: 11.16 m3

Pojemność geometryczna: 17.14 m3

Kąt pochylenia: 10.88 °
Wysokość: 2713 mm
Masa: 4370 kg

IMI 12.1

Pojemność nominalna: 12.00 m3

Linia wody: 13.55 m3

Pojemność geometryczna: 20.11 m3

Kąt pochylenia: 10.68 °
Wysokość: 2864 mm
Masa: 4840 kg

IMI 9.1

Pojemność nominalna: 9.00 m3

Linia wody: 10.46 m3

Pojemność geometryczna: 16.06 m3

Kąt pochylenia: 11.40 °
Wysokość: 2694 mm
Masa: 4120 kg



98

Lekkie konstrukcje wśród ciężkich maszyn

Minimalna masa własna mieszarek samochodowych jest dla nich najważniejsza. Każde 
zmniejszenie masy oznacza wyższą ładowność i  niższe koszty paliwa, opon, opłat i podat-
ków. Aktualne w niektórych krajach przepisy określają dodatkowe wymagania odnośnie masy 
własnej i całkowitej.

Nowe mieszarki INTERMIX o lekkiej konstrukcji dokładnie realizują te założenia. Zarówno 
ścianki  bębna jak i spiral wykonane są z arkuszy blachy stalowej Hardox o grubości 3 
milimetry. Dzięki doskonałym własnością stali Hardox w zakresie twardości, ciągliwości, 
wytrzymałości i odporności na ścieranie i  zużycie, ta niewielka grubość blachy zapewnia 
wymaganą żywotność  przy jednoczesnej redukcji masy własnej.

W porównaniu do standardowej konstrukcji 
wykonanej z wytrzymałej stali o grubości 
4,5 mm, masa całkowita wersji lekkiej 
wykonanej ze stali Hardox jest o około 18% 
niższa. Użycie blach z wysoko odpornej na 
zużycie stali Hardox zostało opracowane 
wraz z SSAB.

Do wykonywania ze stali Hardox stref bębna 
narażonych na wysokie zużycie, Intermix 
uzyskał licencję HIMB (“Hardox w moim 
ciele” – „Hardox in my body”). 
Bęben, spirale  i ochrona krawędzi wykona-
ne są ze stali Hardox 400 i Hardox 450.

Lekkie, trwałe i z wysoką ładownością

Podstawowe informacje o 
lekkich konstrukcjach ze stali  
Hardox

Korzyści z lekkiej konstrukcji 
ze stali Hardox:

 ■ Oszczędność wagi do 18 %  

 ■ Niższe koszty eksploatacji  

 ■ Niezmienna trwałość 

 ■ Wyższa ładowność 

IMI 7.1 Ultra Light

IMI 8.1 Ultra Light

IMI 10.1 Ultra Light

IMI 12.1 Ultra Light

IMI 9.1 Ultra Light

Pojemność nominalna: 7.00 m3

Linia wody: 8.23 m3

Pojemność geometryczna: 12.97 m3

Kąt pochylenia: 12.70 °
Wysokość: 2645 mm
Masa: 3050 kg

Pojemność mominalna: 8.00 m3

Linia wody: 9.33 m3

Pojemność geometryczna: 14.19 m3

Kąt pochylenia: 12.70 °
Wysokość: 2687 mm
Masa: 3270 kg

Pojemność nominalna: 10.00 m3

Linia wody: 11.16 m3

Pojemność geometryczna: 17.14 m3

Kąt pochylenia: 10.88 °
Wysokość: 2713 mm
Masa: 3730 kg

Pojemność nominalna: 12.00 m3

Linia wody: 13.55 m3

Pojemność geometryczna: 20.11 m3

Kąt pochylenia: 10.68 °
Wysokość: 2864 mm
Masa: 4100 kg

Pojemność nominalna: 9.00 m3

Linia wody: 10.46 m3

Pojemność geometryczna: 16.06 m3

Kąt pochylenia: 11.40 °
Wysokość: 2694 mm
Masa: 3520 kg
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Naczepy z Intermix przystosowane są  
do każdego pojazdu z zaczepem

 ■ Niski środek ciężkości 

 ■ Podpory zabudowane w pełni 
obciążalne 

 ■ Podwozie o kompaktowych wymia-
rach zapewnia stabilność podczas  
jazdy 

 ■ Miejsce  magazynowe ze stali  
nierdzewnej 

2 - osiowa przyczepa IMI 10DS

Pojemność nominalna:  10.00 m3 
Pojemność wody:       11.40 m3 
Odległość środka:   1.81 m, 38 t
Bęben i spirale:     Stal Hardox   

odporna na ście-
ranie dla lekkich 
konstrukcji

3 - osiowa przyczepa IMI 12DS

Pojemność nominalna:  12.00 m3  
Pojemność wody: 13.10 m3

Odległość środka:    1.31 m, 40 t
Bęben i spirale:       Stal Hardox  

odporna na ście-
ranie dla lekkich 
konstrukcji

Cechy IMI 10DS i IMI 12DS w skrócie

 ■ Światła tylne LED 

 ■ Oddzielny silnik Deutz lub napęd od 
traktora 

 ■ Zespolona konstrukcja łącząca 
przekładnię z podporą 

 ■ Opcja osi podnoszonej

Opcjonalne wyposażenie.  
Dodatkowy wybór.

Lampy

Zawór hydr. ¾ 

Kamera cofania

Pojemnik magazynowy

Pojemnik na dodatki 50 l

Rynna betonu

Pojemnik na dodatki 30 l

Wskaźnik ciśnienia oleju Zamknięcie grawitacyjne części 
odchylanej 

Mechaniczne sterowanie z kabiny

Sterowanie elektroniczne

Osłona

Zbiornik wody w podporze 

Licznik wody

Przedłużenie rynny

Z 3-ma rurami ø 200 mm

Pojemnik pneumatyczny



Intermix-Putzmeister Fahrmischer
Grüntenstraße 1 · 87751 Heimertingen
Tel. +49 (8335) 98 28 - 0 · Fax +49 (8331) 98 28 - 30
info@intermix.de · www.intermix.de

Przedstawiciel w Polsce
ALLTECH Sp. z o.o.
Ul. 3-go Maja 56
81-858 Sopot
Tel.  +48 58 551 44 93
Fax. +48 58 550 14 69
biuro@alltech.info.pl  
www.alltech.info.pl

Central Services Aichtal
Putzmeister Concrete Pumps GmbH
Max-Eyth-Straße 10 · 72631 Aichtal
Tel. +49 (7127) 599 - 0 · Fax +49 (7127) 599 - 520
pmw@pmw.de · www.putzmeister.de

Putzmeister Service Center Berlin
Putzmeister Concrete Pumps GmbH
Kiesweg 4-5 · 16348 Wandlitz
Tel. +49 (33397) 778 - 0 · Fax +49 (33397) 778 - 24
Notfall +49 172 713 95 33
nl-berlin@pmw.de · www.putzmeister.de

Putzmeister Service Center Essen
Putzmeister Concrete Pumps GmbH
Im Teelbruch 89 · 45219 Essen - Kettwig
Tel. +49 (2054) 9512 - 0 · Fax +49 (2054) 9512 - 14
Notfall +49 173 307 83 62
pmw@pmw.de · www.putzmeister.de

Putzmeister Service Center Frankfurt
Putzmeister Concrete Pumps GmbH
Industriestraße 10 · 63584 Gründau Rothenbergen
Tel. +49 (6051) 4805 - 800 · Fax +49 (6051) 4805 - 850
pmw@pmw.de · www.putzmeister.de

Putzmeister Service Center Hamburg
Putzmeister Concrete Pumps GmbH
Bei den Kämpen 13 · 21220 Seevetal
Tel. +49 (4185) 7938 - 0 · Fax +49 (4185) 3682
Notfall +49 (4185) 7938 - 12
nl-hamburg@pmw.de · www.putzmeister.de

Putzmeister Service Center München
Putzmeister Concrete Pumps GmbH
Kirchhoffstraße 10 · 85386 Eching
Tel. +49 (8165) 9599 - 0 · Fax +49 (8165) 9599 - 30
Notfall +49 8165 9599 - 24
nl-muenchen@pmw.de · www.putzmeister.de

Branch Gera
Putzmeister Concrete Pumps GmbH
Wiesenring 15 · 07554 Korbußen
Tel. +49 (36602) 324 - 0 (24-Stunden Service)
Fax +49 (36602) 324 - 25
nl-gera@pmw.de · www.putzmeister.de
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