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HARTMANN
POWERMIX
Firma Hartmann Powermix este o societate modernă, care de-a lungul
celor 10 ani de activitate a devenit unul dintre liderii din domeniul
stațiilor de beton.
În oferta sa ﬁrma Hartmann Powermix posedă o gamă largă de stații
de beton mobile și staționare cu un randament de 30 până la 300m3/h,
precum și silozuri pentru ciment și praf de var, sisteme de reciclare a
betonului, containere profesionale de încălzire a apei și a agregatelor și
un laborator mobil modern pentru cercetarea betonului.
Hartmann Powermix prestează de asemenea servicii de service de
garanție și post-garanție, montare, demontare, modernizare și reparare
a stațiilor de beton, consiliere profesională în domeniul producției de
beton, deservire logistică și servicii de proiectare.
Hartmann Powermix este o ﬁrmă care ieșind în întâmpinarea așteptărilor
secolului XXI, își ajustează și dezvoltă în mod permanent oferta, astfel
încât să îndeplinească toate cerințele pieței și a cliențiilor.
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HARTMANN POWERMIX

75–EVO

Stația de beton rapid de montat

Descriere tehnică:
• Stația de beton rapid de montat – nu necesită fundațiile clasice din beton
• Design compact și o suprafață mică a instalației – începând cu 360m2
• Ușor de montat și transportat
• Construcție puternică și stabilă a ramei – oțel de construcție S355
• Dozarea precisă a materialului până la 0.4-0.5%;
• Instalarea mediilor pe racorduri rapide
• Folosirea unui oțel rezistent Hardox450 în elementele care sunt supuse unei uzuri rapide
• 2 ani de garanție – ofertă unică pe piață
• Comandă PC + PLC
• Deservirea service online 24/7

Folosire:
• construirea obiectelor industriale

• betoane speciale

• construirea obiectelor comunale

• amestecuri de stabilizare

• articole din beton

• mortare

• prefabricate

Date tehnice:
Tipul:

Powermix 55

Powermix 60

Randament maxin:

55m3/h

60m3/h

Mixerul Dual ax/
Planetar:

1500/1000

2000/1250

Rezervorul pentru agregat:

4x30t – boxer
4x20m3 – serial (5x20m3 – opțiune)

4x30t – boxer
4x20m3 – serial (5x20m3 – opțiune)

Cantitatea de cimenturi:

5

5

Canitatea de amestecuri:

4

4

Greutatea agrgatului:

3000kg

3500kg

Greutatea cimentului:

700kg

800kg

Greutatea amestecurilor:

50kg

60kg

Greutatea apei:

400kg

450kg
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RANDAMENT [m3/h]

75
GREUTATEA AGRGATULUI [kg]

3600
GREUTATEA CIMENTULUI [kg]

900
GREUTATEA AMESTECURILOR [kg]

60
GREUTATEA APEI [kg]

500

75–EVO
Date tehnice:

Dotări suplimentare:

Tipul:

Powermix 75–EVO

Randament maxin:

75m3/h

Mixerul Dual ax/
Planetar:

2250/1500

Rezervorul pentru agregat/
aggregate silo:

4x30t – boxer
4x20m3 – serial (5x20m3 – opțiune)

Cantitatea de cimenturi:

5

fără rampe – rezervor tampon

Canitatea de amestecuri:

4

• Container de comandă integrat

Greutatea agrgatului:

3600kg

Greutatea cimentului:

900kg

Greutatea amestecurilor:

60kg

Greutatea apei:

500kg

• Carcasa de iarnă mobilă din panouri
• Sistemul de încălzire pentru materialele friabile și apă
• Construcție mobilă a fundațiilor
• Rezervoare atipice pentru agregate
• Sistemul de încărcare a agregatelor

• Rampe mobile de încărcat
• Sistemul de încărcare a agregatelor
fără rampe- rezervor tampon
• Laborator mobil al betonului
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HARTMANN POWERMIX

MOBILJET
Stație de beton mobilă

Descriere tehnică:
• Stație de beton complet mobilă – roți proprii
• Construcția principală transportată de către un singur tir
• Ușor de montat și transportat
• Oțel de construcție – S355
• Instalarea mediilor pe racorduri rapide
• Precizie ridicată a dozării materialului
• Folosirea pe scară largă a elementelor Hardox450
• Comanda PC + PLC
• Deservirea service-ului online 24/7

Folosire:
• construirea obiectelor industriale

• prefabricate

• construirea obiectelor comunale

• betoane speciale

• articole din beton

• amestecuri de stabilizare

Date tehnice:
Tipul:

MobilJet 1500

MobilJet 2000

Randament maxin:

75m3/h

100m3/h

Mixerul Dual ax/
Planetar:

2250/1500

3000/2000

Rezervorul pentru agregat/
aggregate silo:

4x25m3 – boxer (opțiune 5x25m3)

4x25m3 – boxer (opțiune 5x25m3)

Cantitatea de cimenturi:

5

5

Canitatea de amestecuri:

5

5

Greutatea agrgatului:

3600kg

6000kg

Greutatea cimentului:

900kg

1200kg

Greutatea amestecurilor:

60kg

60kg

Greutatea apei:

500kg

600kg
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RANDAMENT [m3/h]

115
GREUTATEA AGRGATULUI [kg]

7000
GREUTATEA CIMENTULUI [kg]

1500
GREUTATEA AMESTECURILOR [kg]

80
GREUTATEA APEI [kg]

700

MOBILJET
Date tehnice:

Dotări suplimentare:
• Carcasă de iarnă mobilă din panouri

Tipul:

MobilJet 2500

Randament maxin:

115m3/h

Mixerul Dual ax/
Planetar:

3750/2500

Rezervorul pentru agregat/
aggregate silo:

4x25m3 – boxer (opțiune 5x25m3)

Cantitatea de cimenturi:

5

Canitatea de amestecuri:

5

Greutatea agrgatului:

7000kg

• Rampe de încărcare mobile

Greutatea cimentului:

1500kg

• Sistem de încărcare a agregatelor

Greutatea amestecurilor:

80kg

Greutatea apei:

700kg

• Sistem de încălzire a materialelor
friabile şi a apei;
• Construcţie mobilă a fundaţiilor
• Rezervor mai mare sau mai mic pentru agregate
• Sistem de încărcare a agregatelor
fără rampe – rezervor tampon
• Container de comandă integrat

fără rampe – rezervor tampon
• Variante de setări
• Laborator mobil de beton
• Sistem de reciclare a betonului
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HARTMANN POWERMIX

MR-2500
Stație de beton mobilă

Descriere tehnică:
• Stație de beton cu montare rapidă – nu necesită fundații
clasice din beton
• Ușor de montat și transportat
• Randament mare a producției de beton
• Oțel pentru construcții S355, construcție grea, stabilă
• Instalarea mediilor pe racorduri rapide
• Precizie ridicată de pregătire a amestecului de beton
• Construcție modulară
• Comanda PC + PLC
• Deservirea service-ului 24/7

Folosire:
• Construcția obiectelor industriale

• Betoane speciale

• Construcția obiectelor comunale

• Amestecuri de stabilizare

• Articole din beton

• Mortare

• Prefabricate

Date tehnice:
Tipul:

MR–2000

MR–2250

Randament maxin:

100 m3/h

110 m3/h

Mixerul Dual ax/
Planetar:

3000/2000

3380/2250

Rezervorul pentru agregat/
aggregate silo:

4x40m3 (opțiune 5x40m3,
2x40m3+4x20m3, 5x35m3)

4x40m3 (opțiune 5x40m3,
2x40m3+4x20m3, 5x35m3)

Cantitatea de cimenturi:

5

5

Canitatea de amestecuri:

4

4

Greutatea agrgatului:

6000 kg

7000 kg

Greutatea cimentului:

1500 kg

1600 kg

Greutatea amestecurilor:

80 kg

80 kg

Greutatea apei:

800 kg

900 kg
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RANDAMENT [m3/h]

120
GREUTATEA AGRGATULUI [kg]

8000
GREUTATEA CIMENTULUI [kg]

1800
GREUTATEA AMESTECURILOR [kg]

80
GREUTATEA APEI [kg]

1000

MR-2500
Date tehnice:

Dotări suplimentare:
• Carcasă de iarnă mobilă din paouri

Tipul:

MR–2500

Randament maxin:

120 m3/h

Mixerul Dual ax/
Planetar:

3500/2500

Rezervorul pentru agregat/
aggregate silo:

4x40m3 (opțiune 5x40m3,
2x40m3+4x20m3, 5x35m3)

Cantitatea de cimenturi:

5

Canitatea de amestecuri:

4

Greutatea agrgatului:

8000 kg

• Rampe de încărcare mobile

Greutatea cimentului:

1800 kg

• Sistem de încărcare a agregatelor

Greutatea amestecurilor:

80 kg

Greutatea apei:

1000 kg

• Sistem de încălzire pentru materiale
friabile şi apă
• Construcţia mobilă a fundaţiilor
• Rezervor mai mare sau mai mic pentru agregate
• Sistem de încărcare a agregatelor
fără rampe – rezervor tampon
• Container de comandă integrat

fără rampe – rezervor tampon
• Variante de setări
• Laborator mobil de beton
• Reciclarea betonului
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HARTMANN POWERMIX

MOBIL–175
Stație de beton mobilă

Descriere tehnică:
• Stație de beton mobilă – nu necesită fundații
• Ușor de montat și transportat – rama principală se descompune pentru
poziția de lucru în cca. 15 minute
• Oțel pentru construcție S355
• Instalația pregătită din fabrică pe racorduri rapide
• Precizie mare de dozare – până la 0.4-0.5%
• Construcție modulară cu posibilitatea de reconﬁgurare
• Comanda PC + PLC
• Deservirea service-ului online 24/7

Folosire:
• Construcția obiectelor industriale

• Betoane speciale

• Construcția obiectelor comunale

• Amestecuri stabilizatoare

• Articole din beton

• Mortare

• Prefabricate

Date tehnice:
Tipul:

Mobil–75

Mobil–100

Mobil–120

Randament maxin:

75m3/h

100 m3/h

120 m3/h

Mixerul Dual ax/
Planetar:

2250/1500

3000/2000

3750/2500

Rezervorul pentru agregat/
aggregate silo:

4x40m3 (opțiune 5x40m3,
2x40m3+4x20m3, 5x35m3)

4x40m3 (opțiune 5x40m3,
2x40m3+4x20m3, 5x35m3)

4x40m3 (opțiune 5x40m3,
2x40m3+4x20m3, 5x35m3)

Cantitatea de cimenturi:

5

5

5

Canitatea de amestecuri:

4

4

4

Greutatea agrgatului:

3600 kg

5000 kg

6000 kg

Greutatea cimentului:

900 kg

1500 kg

1600 kg

Greutatea amestecurilor:

80 kg

80 kg

100 kg

Greutatea apei:

500 kg

800 kg

900 kg
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RANDAMENT [m3/h]

175
GREUTATEA AGRGATULUI [kg]

8000
GREUTATEA CIMENTULUI [kg]

2300
GREUTATEA AMESTECURILOR [kg]

120
GREUTATEA APEI [kg]

1500

MOBIL–175
Date tehnice:

Dotări suplimentare:
• Carcasă de iarnă mobilă din panouri

Mobil–150

Mobil–175

150 m3/h

175 m3/h

4500/3000

6000/4000

4x40m3 (opțiune 5x40m3,
2x40m3+4x20m3, 5x35m3)

4x40m3 (opțiune 5x40m3,
2x40m3+4x20m3, 5x35m3)

5

5

4

4

7000 kg

8000 kg

• Rampe de încărcare mobile

2000 kg

2300 kg

• Sistem de încărcare a agregatelor fără

120 kg

120 kg

1200 kg

1500 kg

• Sistem de încălzire pentru materialele
friabile și apă;
• Construcția mobilă a fundațiilor
• Rezevor mai mare sau mai mic pentru
agregate
• Sistem de încărcare a agregatelor fără
rampă – rezervor tampon
• Container de comandă integrat

rampe – rezervor tampon
• Variante de setări
• Laborator mobil de cercetare a betonului
• Sistem de reciclare a betonului
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HARTMANN POWERMIX

M2000

Stație de beton mobilă

Descriere tehnică:
• Stație de beton mobilă – construcție portabilă a cadrului de ridicare
• Ușor de montat și transportat
• Oțel de construcție S355
• Folosirea oțelului Hardox450 pentru elementele care se uzează repede
• Instalație pregătită din fabrică pentru racordarea rapidă a mediilor
• Precizie ridicată de dozare a componentelor
• Sisteme inovatoare de comandă a producției
• Comanda PC + PLC
• Deservirea service-ului online 24/7

Folosire:
• Construcția obiectelor industriale

• Betoane speciale

• Construcția obiectelor comunale

• Amestecuri stabilizatoare

• Articole din beton

• Mortare

• Prefabricate

Date tehnice:
Tipul:

M1000

M1500

M1700

Randament maxin:

60m3/h

70 m3/h

80m3/h

Mixerul Dual ax/
Planetar:

1500/1000

2250/1500

2500/1670

Rezervorul pentru agregat/
aggregate silo:

4x20m3–boxer,
4x25m3–serial,
4x40m3–serial

4x20m3–boxer,
4x25m3–serial,
4x40m3–serial

4x20m3–boxer,
4x25m3–serial,
4x40m3–serial

Cantitatea de cimenturi:

5

5

5

Canitatea de amestecuri:

4

4

4

Greutatea agrgatului:

3600 kg

4000 kg

5000 kg

Greutatea cimentului:

700 kg

900 kg

1500 kg

Greutatea amestecurilor:

60 kg

60 kg

80 kg

Greutatea apei:

450 kg

500 kg

800 kg
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RANDAMENT [m3/h]

100
GREUTATEA AGRGATULUI [kg]

6000
GREUTATEA CIMENTULUI [kg]

1600
GREUTATEA AMESTECURILOR [kg]

100
GREUTATEA APEI [kg]

900

M2000
Date tehnice:

Dotări suplimentare:

Typ:

M2000

Randament maxin:

100m3/h

Mixerul Dual ax/
Planetar:

3000/2000

Rezervorul pentru agregat/
aggregate silo:

4x20m3 – boxer,
4x25m3 – serial,
4x40m3 –serial

Cantitatea de cimenturi:

5

Canitatea de amestecuri:

4

Greutatea agrgatului:

6000 kg

Greutatea cimentului:

1600 kg

Greutatea amestecurilor:

100 kg

Greutatea apei:

900 kg

• Carcasă de iarnă mobilă din panouri
• Sistem de încălzire pentru materialele
friabile și apă;
• Construcția mobilă a fundațiilor
• Rezevor mai mare sau mai mic pentru
agregate
• Sistem de încărcare a agregatelor fără
rampe – rezervor tampon
• Container de comandă integrat
• Rampe mobile de încărcare
• Sistem de încărcare a agregatelor fără
rampe – rezervor tampon
• Variante de setări
• Laborator mobil de cercetare a betonului
• Sistem de reciclare a betonului
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HARTMANN POWERMIX

DUO MIX
Stație de beton mobilă

Descriere tehnică:
• Stația de beton rapid de montat – nu necesită fundațiile clasice din beton
• Ușor de montat și transportat
• Construcție puternică și stabilă a ramei – oțel de construcție S355
• Dozarea precisă a materialului până la 0.4-0.5%;
• Instalarea mediilor pe racorduri rapide
• Folosirea unui oțel rezistent Hardox450 în elementele care sunt supuse unei
uzuri rapide
• 2 ani de garanție – ofertă unică pe piață

Folosire:
• construirea obiectelor industriale

• prefabricate

• construirea obiectelor comunale

• betoane speciale

• articole din beton

• amestecuri de stabilizare

Date tehnice:
Tipul:

Duomix 1850

Duomix 2500

Duomix 4000

Randament maxin:

75 m3/h + 15 m3/h

100 m3/h +20 m3/h

200m3/h

Wsad:
Mixerul Twin-shaft:

4m3
2250/1500 + 500/350

3000/2000 + 750/500

2x 3000/2000

Rezervorul pentru
4x20m3 + 4x10m3 / 4x25m3 + 4x15m3
agregat /aggregate silo: 4x30m3 + 4x15m3 / 4x40m3 + 4x20m3

4x20m3 + 4x10m3 / 4x25m3 + 4x15m3
4x30m3 + 4x15m3 / 4x40m3 + 4x20m3

4x40m3 / 5x40m3
6x40m3 / 8x40m3

Cantitatea de cimenturi:

5

5

5

Ilość domieszek:

4+4

4+4

4+4

Waga kruszywa:

3600 kg + 1000 kg

5000 kg + 1500 kg

2x5000 kg

Waga cementu:

900 kg + 350 kg

1500 kg + 400 kg

2x1500 kg

Waga domieszek:

60 kg + 40 kg

80 kg + 40 kg

2x80 kg

Waga wody:

500 kg + 200 kg

800 kg + 250 kg

2x800 kg
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RANDAMENT [m3/h]

300
GREUTATEA AGRGATULUI [kg]

2X 7000
GREUTATEA CIMENTULUI [kg]

2X 2000
GREUTATEA AMESTECURILOR [kg]

2X 120
GREUTATEA APEI [kg]

2X 1200

DUO MIX
Date tehnice:

Dotări suplimentare:

Duomix 5000

Duomix 6000

• Carcasa de iarnă mobilă din panouri

240m3/h

300m3/h

• Sistemul de încălzire pentru materia-

5m3

6m3

2x 3750/2500

2x 4500/3000

4x40m3 / 5x40m3
6x40m3 / 8x40m3

4x40m3 / 5x40m3,
6x40m3 / 8x40m3

5

5

4+4

4+4

2x6000 kg

2x7000 kg

2x1600 kg

2x2000 kg

• Laborator mobil al betonului

2x100 kg

2x120 kg

• Sistem de reciclare a betonului

2x900 kg

2x1200 kg

lele friabile și apă
• Construcție mobilă a fundațiilor
• Rezervoare atipice pentru agregate
• Sistemul de încărcare a agregatelor
fără rampe – rezervor tampon
• Container de comandă integrat
• Rampe mobile de încărcat
• Sistemul de încărcare a agregatelor
fără rampe- rezervor tampon
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HARTMANN

RECICLARE

Date tehnice:

Tipul:

RA600

RA650

RA800

Randament:

12m3/h

15m3/h

20m3/h

Puterea motorului:

7.5kW

10kW

15kW

Lungimea separatorului:

6m

6m

8m

Volumul rezervorului de apă
murdară:

15m

20m

30m3 sau 2x30m3

Agitatorul Hardox – putere:

4kW

5.5kW

7.5kW sau 2x7.5kW

Puterea pompei de apă
murdară:

3-4/3.5kW

3-4/3.5kW

3-4/3.5kW

Comanda

automată/manuală

automată/manuală

automată/manuală

3

3

Dotări suplimentare:
• Varianta mobilă

a nivelului

• Pâlnie lată pentru reciclare

• Bazin hidraulic pentru spălarea pompelor pentru beton

• Braț mobil din oțel pentru transferul ușor al reciclării

• Sistem central de lubriﬁere

• Rezervor tampon mobil pentru pomparea apei

• Construcție galvanizată pentru reciclare

• Sistem de încălzire pentru rezervorul de apă cu comandă • Protecție anticorozivă – separatorul galvanizat la foc
• Izolare externă a rezervorului cu aparat de măsurare

• Instalația de iluminare a stației de reciclare

08
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HARTMANN

MOBILESILO

Date tehnice:

Tipul:

RA650

Dimensiunile silozului (Lungimea / Lățimea / Înălțimea)

12 m / 2,5 m / 4 m

Greutatea proprie a silozului

8000 kg

Greutatea totală admisibilă după întinderea pe șantier

68 000 kg

Capacitatea admisibilă pentru transport

10 000 kg

Distanța dintre roți (ecartament)

2,1 m

Capacitatea de încărcare

60 000 kg

Tensiunea din instalația electrică de iluminare a silozului

24 VDC

Tensiunea din instalația de comandă a silozului

400 VAC

Descriere tehnică:
• siloz mobil care nu necesită fundații clasice din beton
• ușor de montat și de transportat
• punere rapidă și ușoară în funcțiune după aducerea
pe șantier
• încărcare rapidă a cimentului
• lipsa necesității folosirii macarelei pentru montarea
silozului:

Folosire:
• depozitarea și dozarea cimentului, varului și a altor
materiale sub formă de pulbere
• silozul este pregătit să colaboreze cu echipamente
precum: stații de beton, echipamentele producătoare
de masă de asﬂat, instalațiile pentru injecție etc.
• producția cu o localizare care se modiﬁcă des (construirea drumurilor)

INFO
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În cadrul vânzării susmenționatelor modele
de stații sunt prestate
următoarele servicii:
• Montarea pe șantierul clientului
• Punerea în funcțiune pe șantierul
clientului
• Școlarizarea echipei care va deservi
stația de beton – școlarizarea de bază
și extinsă
• Deservirea completă în perioada de
garanție și post-garanție
• Reconﬁgurarea stațiilor conform
nevoilor individuale ale clientului
• Întocmirea proiectelor de localizare în
spațiu a unității pe șantierul clientului
• Service-ul on-line în timp real
• Elaborarea rețetelor de beton pentru

În oferta noastră Veți găsi de asemenea:
• Sistem de comandă computerizat a producției de beton
• Modernizarea stațiilor de beton
• Laborator mobil de beton
• Silozuri mobile cu o capacitate: de la 30 la 120t
• Pompe pentru beton precum și mașini pentru transportarea betonului
• Instalații de reciclare a betonului
• Izolație de iarnă cu panouri Sandwich
• Containere de încălzire pentru agregate/ apă

nevoile unei investiții concrete
a clientului
• know-how în domeniul producției
de beton

Firma noastră prestează de asemenea
servicii de:
• Închiriere /leasing de stații de beton pentru nevoile unui
proiect de construcție anume (de drumuri, comunal, comercial, de construcții etc.)
• Consultări în domeniul organizării producției și al vânzării
betonului
• Elaborarea unor rețete optime de beton
• Organizarea de cursuri din domeniul optimizării producției
și a betonul
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HARTMANN POLAND
PGBWiI Hydrotech Dariusz Stachnik
ul. Wielicka 43
32-005 Niepołomice, Polska
tel: +48 12 653 41 94
mobil: +48 881 244 407
mail: info@hydrotech-hartmann.com
www.hartmann-powermix.pl
NIP: 683 136 61 61

SPARE PARTS AND SERVICE
ul. Obrońców Modlina 14, 30-733 Kraków
tel: +48 510 800 601 / mail: hydrotech.pk@wp.pl

HARTMANN POWERMIX
Kurfürstendamm 96
10709 Berlin, Germany
tel: +49 30/888 585 215
fax: +49-30/88 585 123
mail: info@hartmann-powermix.de
www.hartmann-powermix.de
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