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A SCHWING- csoport világszerte az elsőszámú gyártó a „betontechnológi-
ai lánc” rendszerek előállítása területén: mobil és stabil betonpumpa, 
transzportbeton mixer,  pumpa-mixer, szállítószalagos mixer, mixer 
mosó egység, és még sok minden más. Helyezzen hangsúlyt 
a gazdaságosságra, a megbízhatóságra és a hosszú 
élettartamra – helyezzen hangsúlyt a SCHWING és 
Stetter gyártmányokra.

Stabil betonpumpa
A mai építkezéseknél nem ritkán olyan szemcseszerkezetű be-
tont terveznek beépítésre, melyek nem a pumpálhatóságukról 
híresek. Ha ilyen betont kell bedolgozni, vagy csak magasra 
ill. messze kell eljuttatni, akkor egy Stabil betonpumpa segít-
ségével fáradság nélkül pumpálhatja közel fél km magasra ill. 
3 km távolságba.

Elosztógémes betonpumpa
A betonpumpa elosztógémmel kombinálva egy komplett, uni-
verzális rendszer a beton bedolgozására. A betonpumpákhoz 
elosztógém kapcsolódik a nagyon távoli, vagy különösen ma-
gas munkáknál. Az oszlopokra és konzolokra helyezett elosz-
tógémek saját maguk emeletről emeletre építkezve másznak 
egyre feljebb. A beton ezáltal különösen gyorsan és költség-
takarékosan juttatható a beépítési helyrére.

Szállítási program:
Autó betonpumpa: 
S 17, S 24X, S 28X, S 31XT, S 34X, S 36SX, S 39 SX, 
S 42SX, S 45SX, S 47SX, S 52SX, S 55SX, S 58SX, 
S61SX méret tartományban.

SCHWING-Stetter Pumpa-Mixerek 
három különböző kivitelben készülnek: 
FBP 21, FBP 24, FBP 26 méret tartományban.
A Pumpa-Mixerek ideális kiegészítői egy betonpum-
pa flottának. 
Mindig készek a kis építési területek kiszolgálására. 
Gyors és egyszerű szállítás, majd bedolgozás.
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Stetter Transzport-
beton mixer 

6-15 m³ űrtartalmú keverődobbal 
és 4 féle kivitelben készül. 

Basic Line kivitelt a bevált technológia és 
funkcionalitás - Light Line kivitelt könnyebb ön-

súly és maximálisan hasznos teherbírás - Heavy Duty 
Line kivitelt alacsony kopás és hosszú élettartam - Trailer 

Line kivitelt flexibilitás és maximális kihasználtság jellemzi.
A tervezés során kiemelt figyelmet fordítanak az üzemeltetés 

költségminimalizálásra, karbantartásra és szervizelésre. 

A Stetter maradékbeton hasznosító egység 
(mixermosó) a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően biztosít-
ja a mixerautó és a betonpumpa tisztítását, a maradékbeton eltávo-
lítását és újrahasznosítását. Az egység környezetbarát és víztakaré-
kos működése során újra lehet hasznosítani a cementtartalmú vizet 
valamint a homokos-kavicsos adalékanyagot.

Valamennyire típusra jellemző a SCHWING-Stetter minőség, a gazdaságosság és a hosszú 
élettartam, valamint a megbízhatóság.

Ügyfeleinknek biztosítjuk az általunk forgalmazott termékek javítását-alkatrészellátását. 
Alkatrészek esetén, pl.: szállítócső, csőív, csőbilincs, csőtömítés, szállítódugattyú, szállítóhen-
ger, kopólemez, kopógyűrű, pneumatikus és hidraulikus alkatrészek stb.


