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A K T U Á L N Í  N A B Í D K A  S T R O J Ů  A  Z A Ř Í Z E N Í  C I F A
Dovolíme si v tomto článku oslovit odbor-
nou veřejnost s aktuální nabídkou zaříze-
ní a strojů italského výrobce betonářské 
techniky CIFA. Ta se představila na letoš-
ní Baumě s řadou novinek, o nichž jsme 
již v magazínu Beton TKS informovali. Rádi 
bychom v právě vrcholící sezóně upozorni-
li na možnost jejich dodání českým a slo-
venským zákazníkům. 

Betonárka COMPACTEASY 1500 spl-
ňuje požadavky vysoké kvality a výkonu 
bez vysokých nákladů na instalaci beto-
nárky, včetně nákladů na základy. Celou 
betonárku lze snadno a levně postavit 
a připravit k práci a stejně tak složit a na 
jednom podvozku převézt na další pra-
covní místo. 

Hlavní části betonárky jsou zásobní-
ky kameniva, skip s dráhou s váhou, kon-
strukce pro míchačku a dávkovací zaříze-
ní cementu a vody a řídící kabina. Celou 
betonárku (obr. 1 a 2) lze složit na jeden 
návěs a snadno přepravit. Technická data, 
výkony a rozměry betonárky COMPACTE-
ASY 1500 jsou uvedeny v tab. 1. 

Zásobník kameniva pro čtyři frakce je 
sestaven z bočních a dělících panelů, slo-
žených při přepravě v jeden celek. Dopl-
ňování kameniva je prováděno buď z ram-
py nákladními automobily nebo čelním 
nakladačem. Každá komora je vybavena 
pneumaticky ovládanými dávkovacími brá-
nami a celý zásobník je doplněn o vážení 
kameniva ve skipu. Elektronický výstup je 
vyveden do kabiny operátora, která je inte-
grována do stavby jednotky a je umístěna 
mezi zásobníkem kameniva a konstrukcí 
s míchačkou a plněním do mixů.

Operátor z řídícího panelu ovládá chod 
celé betonárky. CIFA COMPACTEASY 
1500 je standardně vybavena automa-
tickým systémem řízení CIFA PC Batch. 
Mezi jeho hlavní funkce patří řízení a sprá-
va celého výrobního cyklu (dávkování a vá-
žení kameniva, cementu a vody, popř. adi-
tiv) včetně řešení možných diskrepancí. 
Kapacita databáze různých typů předpi-
sů betonu je omezena velikostí použitého 
počítače. Celý systém je ovládán přes pře-
hledný display s jednoduchým schématic-
kým zobrazením jednotlivých částí beto-
nárky a zaručuje pohodlné a přesné říze-
ní provozu. 

CIFA COMPACTEASY 1500 je osazena klasickou 
a osvědčenou dvouhřídelovou míchačkou typu 
CIFA TS 2250/1500, vybavenou standardně „air-
bagem“ s jedním vyprazdňovacím otvorem. Celá 
míchací komora je obložena opotřebitelnými des-
kami, výměnné lopatky a ramena jsou z vysoceo-
těruvzdorných materiálů.

Betonárka může být vybavena celou řadou dopl-
ňujících zařízení, jako jsou pneumaticky plně-
ná cementová sila kapacity od 50 do 140 m3 
cementu, šnekové dopravníky o ∅ 193 mm a dél-
ce 13,5 m, filtry na střeše sila. Mezi další vybave-
ní na přání patří dávkovací a vážící zařízení pro dáv-
kování aditiv, samostatná řídící kabina místo kabi-
ny zabudované do betonárky, automatický vysoko-
tlaký systém mytí míchačky atd. V neposlední řadě 
významným doplňkem, dnes již nezbytností každé 
betonárky, je recyklace čerstvého betonu. CIFA pro 
tyto účely používá systém VIBROWASH. 

Dalším produktem CIFA je osvědčená kombina-
ce domíchávače a čerpadla betonu na automo-
bilovém podvozku, známé MAGNUM. V Mnicho-
vě představená poslední verze označená MK 28L 
prodělala oproti dřívější verzím „odtučňovací kůru“ 
a i další změny vedly k podstatnému zvýšení kom-
fortu obsluhy a údržby (obr.3). 

Provedené změny přispěly ke snížení hmotnos-
ti stroje s čerpací jednotkou PB 607 o více než 
400 kg ve srovnání s předchozím typem MK 28 
osazeným stejným čerpadlem. Navíc byla pro 
tento typ stroje vyvinuta nová čerpací jednotka PB 
807 v max. teoretickým výkonem 71 m3/h a max. 
tlakem na beton 56 barů. 

Provedené konstrukční změny se týkají zejmé-
na samotného ramene čerpadla, kde jsou nyní 
využívány nové modely pohybu jednotlivých sekcí 
ramene. Rovněž sekce samotné byly konstrukčně 

změněny, což vede mj. ke snížení oscila-
ce ramene při čerpání betonu, ke sníže-
ní nároků na údržbu a k vyšší životnosti 
ramene. Změnami prošel rovněž rám stro-
je, na který jsou použity uzavřené ocelo-
vé profily rozměru 200 x 100 x 10 mm. 
Otoče ramene čerpadla se konstrukční 
změny dotkly asi nejvíce. Centrální ulože-
ní otoče na předním příčníku bylo zvětše-
no a přepracováno tak, aby došlo k příz-
nivějšímu rozložení zatížení na podvozek. 
Pro upevnění pomocného rámu na rám 
podvozku byla použita zcela nová kotví-
cí sada z vysoce pevnostních materiálů 
atd. Všechny změny se příznivě odrážejí 
na jízdních vlastnostech soupravy, klidněj-
ším průběhu čerpání a vyšší provozní spo-
lehlivosti stroje. 

Zatímco patentované řešení předních 
patek zůstalo zachováno, zadní patky stro-
je, dříve výsuvné, byly nahrazeny šikmo 
skloněnými patkami, což má za následek 
snížení klopného momentu při otevře-
ném rameni. I nové řešení nádrže hydrau-
lického oleje, která je šroubovaná k vodní 
nádrži, vede ke snížení nároků na obsluhu 
a údržbu, stejně jako přemístění hlavního 
elektrického panelu či rozvaděče ovládá-
ní patek a ramene. Ostatně to bylo cílem 
všech provedených změn, jako např. i po-
užití samomazných ložisek rolen domí-
chávače, přepracování uchycení násypky 
betonu atd. Všechny tyto změny již může 
posoudit první zákazník modelu MK 28L, 
který si stroj před několika týdny převzal. 

Oba představené stroje jsou pro české 
i slovenské zákazníky připraveny k oka-
mžitému odběru a uvedení do provozu. 
CIFA je přesvědčena, a zkušenosti zákaz-
níků z řady krajin světa to potvrzují, že 
provedené změny byly krokem správ-
ným směrem.
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Obr. 1 Betonárka CIFA COMPACTEASY v přepravní poloze

Tab. 1  Technická data COMPACTEASY 1500

VELIČINA
Výkon betonárky pro beton dle DIN 1045 [m3/h] 55
Kapacita míchačky pro suchou náplň [l] 2250
Výkon pro jednu dávku [l] 1500
Počet frakcí kameniva [–] 4
Celková kapacita zásobníku kameniva [m3] 45
Maximální velikost zrna [mm] 32
Kapacita vážícího zařízení kameniva [kg] 3000
Kapacita vážícího zařízení cementu [kg] 700
Kapacita vážícího zařízení vody [kg] 350
Výška oboustranné zásobovací rampy [m] 2,3
Tlak na zem [kg/cm2] 5
Instalovaný příkon [kW] 88
Provozní napětí [V/Hz] 400/50
Rozměry pro silniční přepravu d x v x š [m] 14,3 x 2,5 x 3,3
Celková hmotnost [kg] 25 000
SHODA s EUROKÓDY
Seismická odolnost  Cat. 2
Větrná zátěž  Cat. 1
Sněhová zátěž  Cat. 1

Obr. 2 Skládání betonárky CIFA COMPACTEASY

Obr. 3 Nový model CIFA MAGNUM MK 28L na podvozku Iveco




