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BETONIARNIA MOBILNA BMBP

wysoka wydajność i wysoka jakość, niskie koszty
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O Nas 
Biuro Inżynierii Przemysłowej BIP-PROJEKT Sp. z.o.o. jest przedsiębiorstwem technologicznie 
innowacyjnym w zakresie budowy maszyn i kompletnych instalacji dla producentów materiałów i 
elementów prefabrykowanych dla budownictwa. Stawiamy na profesjonalizm i znajdujemy się w 
czołówce przedsiębiorstw oferujących szeroką paletę maszyn i oprzyrządowania dla wytwórni do 
mieszania betonów, kruszywa, zapraw suchych, szkła, granulatów i innych. 
W swoich rozwiązaniach opieramy się na zaawansowanych technologiach europejskich. 
Przykładamy duże znaczenie do badania i rozwoju oferowanych urządzeń. 
Zaopatrujemy odbiorców w kraju i za granicą w produkty charakteryzujące się wysoką jakością.

Nasze główne zalety :

   Najszerszy w Polsce zakres oferowanych modeli mieszarek
    Profesjonalna produkcja maszyn i instalacji 
    Rozwiązania techniczne przyjazne dla środowiska i o niskim śladzie węglowym
    Projekty i rozwiązania niestandardowe
    Największy asortyment oferowanych mieszarek dwuwałowych w Polsce
    Stosowanie części maszyn najbardziej znanych producentów międzynarodowych dla zapewnienia 
    jakości produktów.
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Mobilne węzły betoniarskie serii BMBP są kamieniem milowym w rozwoju węzła betoniarskiego.
Jest on projektowany i produkowany przy użyciu zaawansowanych europejskich technologii.

Węzły serii BMBP to wstępnie okablowane i wstępnie zmontowane węzły betoniarskie, 
tak aby spełnić stale rosnące wymagania dotyczących redukcji czasu przygotowania do produkcji i 
redukcji potrzebnego miejsca na budowie. 
Jego zwarta konstrukcja umożliwia natychmiastowe przejście z konfiguracji transportowej do operacyjnej.

Instalacje serii BMBP składają się z następujących elementów: platforma mieszająca, 
mieszarka, zbiornik do składowania kruszywa, system ważenia kruszywa, wyciąg zasypowy kruszywa, 
system ważenia wody, system ważenia cementu, kabina sterownicza i inne podzespoły.
Wszystkie komponenty łączą się ze sobą w spójną całość tworząc jednostkę wygodną w transporcie, 
łatwą w montażu i szybko gotową do pracy. 
Betoniarnie serii BMBP mają zastosowanie do wszystkich typów produkcji betonu towarowego i 
prefabrykatów betonowych.

BETONIARNIA MOBILNA 

Zalety betoniarni mobilnej 

   Wolny od fundamentu 
   Wstępny fabryczny montaż 
   Wstępne okablowanie elektryczne 
   Łatwa przenoszenie i relokacja  
   W pełni automatyczny system sterowania  



Ważenie wody, kruszyw i cementu odbywa się w osobno, następuje ono w tym samym czasie 
odpowiednio do niezależnych od siebie cykli procesu dozowania i mieszania. 
Pomiar dokonywany jest poprzez czujniki tensometryczne, które zapewniają największą dokładność i 
niezawodność pomiaru. Dodatki chemiczne można dozować razem z wodą.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

W instalacjach serii BMBP mają zastosowanie następujące mieszarki: 
   Mieszarka dwuwałowa: BMTS1500 / 1000; BMTS2250 / 1500; BMTS3000 / 2000; 
   Mieszarka planetarna:   BMP  1500 / 1000;  BMP  2250 / 1500

RODZAJE STOSOWANYCH MIESZAREK 

WAŻENIE MATERIAŁÓW ZASYPOWYCH

Pojemność składowania kruszyw wynosi od 50m3 do 100m3.

SKŁADOWANIE KRUSZYWA

Stacja mieszania / platforma mieszalnicza jest sercem całej betoniarni. 
Stosowane mieszarki planetarne i dwuwałowe mogą mieszać beton różnej klasy i 
o różnej jakości w trakcie kontrolowanego procesu. 

STACJA MIESZANIA 

Węzły serii BMBP są całkowicie okablowane, aby sprostać wymaganiom szybkości, 
wszechstronności i zwartości całej betoniarni. Takie rozwiązanie w rozsądny sposób 
skraca czas montażu, przygotowania do pracy i uruchomienia instalacji.
 

WSTĘPNE OKABLOWANIE 
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System sterowania jest idealnym narzędziem do automatyzacji standardowego działania 
węzłów betoniarskich. Jego konfiguracja jest elastyczna, wszechstronna i ustrukturyzowana głównie 
dla potrzeb zarządzania procesem mieszania betonu towarowego. 
Dzięki przyjaznemu interfejsowi użytkownika, system jest prosty i może być obsługiwany nawet przez 
niewykwalifikowany personel. 
Celem jest umożliwienie operatorowi autonomicznym zarządzaniem całą instalacją z zachowaniem 
maksymalnego bezpieczeństwa produkcji. Spersonalizowana konfiguracja i automatyzacja działania 
wraz z ekonomiką systemu sterowania pozwalają sprostać specyficznym wymaganiom klienta 
w zakresie skrócenia czasu produkcji.

Kosz zasypowy opróżniany jest grawitacyjnie. 
Przesuw kosza po torowisku odbywa się za pomocą liny stalowej .
Kosz zasypowy leży na ramie, która stanowi układ wagowy. 
W ten sposób następuje pomiar ciężaru kruszywa a po jego dokonaniu, 
kruszywa transportowane są koszem zasypowym do mieszarki.

WYCIĄG ZASYPOWY 

SYSTEM STEROWANIA 

Standardowa konfiguracja osprzętu hardware obejmuje bardzo precyzyjne mierniki, system 
zarządzania i monitorowania, terminal obsługowy z funkcjonalną klawiaturą i wyświetlaczem LCD, 
oprogramowanie zorientowane na aplikacje. Na życzenie opcjonalnie drukarka.

KONFIGURACJA 

Sprężarka zamontowana jest do ramy głównej konstrukcji. 
Nie ma potrzeby jej demontażu i powrotnego montażu dla celów transportowych.

SPRĘŻARKA 

Kabina sterownicza jest połączona do ramy głównej konstrukcji betoniarni. 
Panel sterujący jest zamontowany w kabinie. 
Cały sprzęt jest testowany przed dostawą. 
Nie trzeba odłączać i podłączać kabli.

KABINA OPERATORA



Narzędzia mieszające    Dzięki temu, że ramiona mieszające mają 
      opływowy kształt zarówno pod względem 
      osiowym jak i promieniowym, mieszanina 
      w bębnie mieszarki jest zarówno cięta 
      promieniowo a także jest popychana osiowo, 
      dzięki czemu jest mieszana intensywniej i 
      osiąga jednorodność w krótkim czasie. 
      Unikalna konstrukcja systemu mieszania pozwala 
      na oszczędność cementu.

RYSUNEK TECHNICZNY BETONIARNI 
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Typ Betoniarni Mobilnej J.m. BMBP750 BMBP1000 BMBP1500 BMBP2000

Wydajność ( teoretyczna ) m
3
/h 30 40 60 80

Wysokość spustu mm 4000 4000 4000 4000

Mieszarka

Pojemność zasypowa na sucho ltr. 1125 1500 2250 3000

Zarób m
3 0,75 1,0 1,5 2,0

Moc napedu kw 30 37 2x30 2x37

Wyciag zasypowy

Moc napędowa kw 11 18,5 22 37

Prędkośc przesuwu kosza m/s 0,5 0,5 0,5 0,5

Pojemność kosza ltr. 1125 1500 2250 3000

Dokładność ważenia % ±2 ±2 ±2 ±2

System naważania cementu

Pojemność zbiornika wagi ltr. 325 425 625 850

Dokładność ważenia % ±1 ±1 ±1 ±1

System naważania płynów

Pojemność zbiornika wagi ltr. 165 220 330 440

Dokładność ważenia wody % ±1 ±1 ±1 ±1

Dokładność ważenia domieszek % ±2 ±2 ±2 ±2

Przenośnik ślimakowy cementu

Średnica mm Ø168 Ø219 Ø219 Ø273

Wydajność t/h 20 35 35 60

Moc napędowa kw 5,5 7,5 7,5 11

System sterowniczy Automatyka Automatyka Automatyka Automatyka

Moc znamionowa zainstalowana kw 53 69 97 129

Ciężar T 15 18 22 30

DANE TECHNICZNE BETONIARNI 
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Projekty



 

Organizacja i sprawdzenie bez zbędnej zwłoki

Serwis 24 h

Jeden rok gwarancji na problemy związane z jakością

Bezpłatne szkolenie z obsługi i konserwacji

Ciągła dostępność części zamiennych 

Obecność serwisu na miejscu w przeciągu 48 h

Obsługa Serwisowa

Serwis 

Porady dla klientów
Pomoc przy wyborze właściwego modelu
Informacja o produktach według wymagań klienta
Szkolenie z obsługi
Konsultacja technologiczna dla specjalnego materiału mieszanego
Przedkładanie odpowiednich propozycji technicznych 

Obsługa Klienta

Obsługa przed sprzedażą Przekazywanie informacji istotnych z punku widzenia przyszłej
obsługi serwisowej w trakcie użytkowania maszyny

Obsługa po zakupie

Schematy i projekty potrzebne do realizacji
Montaż i pierwszy rozruch maszyny
Wyjaśnianie niejasności
Wsparcie techniczne

Procedury własne jako następstwo sprzedaży 
Sprawdzenia prawidłowości pracy maszyny  
Okresowe standardowe prace konserwacyjne 

Wartość dodana 
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BIURO INŻYNIERII PRZEMYSŁOWEJ BIP-PROJEKT Sp. z o.o.

01-494 Warszawa, ul. Obrońców Tobruku 23A/11

NIP : 5272653078 

Tel : +48 502 272 284 
Tel : +48 661 568 755
Tel : +48 604 461 804

E-Mail : biuro@bipp-projekt.pl 

http : www.bipp-projekt.pl 

BMP
   

Wraz z rozwojem technologii maszyna może ulec modyfikacji

MIESZARKA PLANETARNA
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BMHS
   

MIESZARKA DWUWAŁOWA
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