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Pompy  samochodowe 

do betonu 
 

 

 

Co ciekawego słychać w sektorze samochodowych pomp do betonu? Producenci biją 
kolejne rekordy długości wysięgników, stosują nowe materiały. Odbyło się także jedno 
przejęcie. Oto najnowsze informacje uzyskane od polskich przedstawicieli znanych 
światowych producentów pomp. 

Najdłuższa pompa 
na 3-osiowym podwoziu 

Cifa osiągnęła kolejny rekord wpro- 

wadzając do programu produkcyj-

nego pompę do betonu z wysięgni-

kiem o długości 39 m, zamontowaną 

na trzyosiowym podwoziu  samocho-

dowym, podczas gdy u konkurencji 

można znaleźć pompy tylko z 36-me-

trowym 4-sekcyjnym wysięgnikiem. 

Pompa Cifa K39H przeznaczona jest 

dla małych i średnich podwozi dosto-

sowanych do pracy na niewielkich bu-

dowach, w miejscach o ciasnej infra-

strukturze oraz wszędzie tam, gdzie 

są określone limity wagowe. 
Mocna i lekka  pompa Cifa K39H  z wysięgnikiem o długości 39 m 

Mocna i lekka, zaprojektowana zgod- 

nie z europejskimi limitami wagowy-

mi (26 t), pompa K39H posiada 5-sek-

cyjny wysięgnik z systemem składania

„RZ”, dwie górne sekcje są zbudowa-

ne z materiału kompozytowego. Lek-

ką wagę pompa zawdzięcza bogatemu 

zróżnicowaniu  wyposażenia standar-

dowego z linii Carbotech słynnej z: sy-

stemu stabilizacji K-tronic, dwupłasz-

czowemu rurociągowi Cifa Long Life 

Pipes, nowej zaawansowanej diagno-

styce i nowoczesnemu  zarządzaniu 

maszyną za pomocą ekranu moni-

tora. Maszyna przeszła wszystkie te-

sty na symulatorze. Została również 

sprawdzona w terenie przez firmę Za-

netti, która używała przez kilka mie-

sięcy prototypu na budowach we wło-

skim mieście  Trieste. Pompa po raz 

pierwszy została zaprezentowana na- Pompa Zoomlion 37X-4Z 
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tegorocznych targach bauma i jest już 

dostępna w sprzedaży. 

Kolejną propozycja firmy Tarbi Bia-

łecki i Wspólnicy Sp.j. jest pompa do 

betonu Zoomlion 37X-4Z również na-

leżąca do konstrukcji o małych roz-

miarach  –  jej  masa  jest  mniejsza 

niż 26,5 t na podwoziu trzyosiowym 

i mniejsza niż 27,3 t na podwoziu 

czteroosiowym. Posiada możliwość 

montażu na podwoziu zarówno trzy–

jak i czteroosiowym. Wysięgnik o dłu-

gości 37 m złożony z 4 sekcji, składa 

się w systemie „Z”,  a jego minimal-

na  wysokość  niezbędna  do  rozłoże-

nia wynosi 8,9 m. Zoomlion  37X-4Z 

dysponuje odpornym na uszkodzenia 

pulpitem kontrolnym, na którym wy-

świetlane są parametry pracy pompy, 

informacje o przeglądach i ustawio-

nych alarmach. 

Firma Tarbi Białecki i Wspólnicy ofe-

ruje pompy do betonu Zoomlion oraz 

najnowsze konstrukcje włoskiego pro-

ducenta Cifa, którego jest wyłącznym 

przedstawicielem w Polsce. 

Samochodowa pompa do betonu 41 M5  XXT z opatentowanym podparciem XXT 

w tylnej podporze. Tylna, długa, wy- 

chylana stopa osadzana jest w pod-

porze XXT w tym samym punkcie ło-

żyskowania bloku masztu  co  punkt 

łożyskowania przedniej stopy podpie-

rającej. Taki wariant podparcia jest 

bardzo stabilny i nie ulega skręceniu. 

Siły powstające na skutek rozłożenia 

masztu przenoszone są bezpośrednio 

na te podpory. Wysoka stabilność oraz 

równomiernie rozdzielony rurociąg, 

prowadzony blisko masztu pozwalają 

na spokojną pracę. Nie ma koniecz-

ności stosowania elektrycznego syste-

mu zapobiegającego niekorzystnym 

drganiom masztu. Dzięki elastyczno-

ści przedniej stopy podpierającej ma-

szyna może dostosować się do wa-

runków  przestrzennych  panujących 

w miejscu budowy, bez ograniczania 

obszaru roboczego. 

W klasie 30 m Liebherr zaprezento- 

wał pompę  THP 160H/36  R4 XXH. 

Jej czteroczęściowy,  składany maszt 

o długości 36 m został zoptymalizo-

wany pod względem kinematycznym, 

dzięki czemu  ostatni „ruchomy”  ele-

ment osiąga zakres kątowy wynoszą-

cy 270  stopni. Wąska podpora XXH 

od momentu wprowadzenia na rynek 

sprawdziła się w praktyce jako roz-

wiązanie do „wszelkich zadań” prze-

widzianych dla floty samochodowych 

pomp do betonu. 

Tak zwany układ kontroli stabilności

XXA dozoruje dozwolony obszar ro-

boczy i w razie przekroczenia zakre-

su bezpieczeństwa automatycznie 

wyłącza funkcje masztu. Jednostka 

pompująca THP 160 H osiąga mak-

symalną wydajność 160 m3/godz. lub 

maksymalne ciśnienie betonu 80 bar. 

Dzielony lej dzięki swojemu kształto-

wi oferuje optymalne warunki zasysa-

nia – zapobiega osadzaniu betonu na 

ściankach. 

Z opatentowanym 
podparciem 

Grupa Liebherr przejęła w październi- 

ku 2012 r. firmę produkującą pompy 

do betonu Waitzinger z siedzibą w Neu-

Ulm. W ten sposób Liebherr uzupeł-

nił swój program produktów w zakre-

sie techniki betonu. Firma Waitzinger 

Baumaschinen GmbH została założo-

na w 1991 roku. Przedsiębiorstwo wy-

specjalizowało  się  w  projektowaniu 

i produkcji samochodowych  pomp do 

betonu, pomp do betonu na przycze-

pach i pompogruszek. 

Cztery najnowsze pompy samocho-

dowe do betonu Liebherr zostały za-

prezentowane oczywiście na targach 

bauma. 

Jedna z nich to model o symbolu 41 

M5 XXT z opatentowanym podpar-

ciem  XXT. Charakteryzuje się kom-

paktową budową o krótkim rozsta-

wie kół. Wyposażony jest w jednostkę 

pompującą THP 140H. 

Tak zwane podparcie wąskie XXT 

opracowane przez firmę Liebherr jest 

z przodu  pojedynczo  teleskopowane 

i bocznie wychylane. Teleskop przed-

niego podparcia chowa się częściowo Pompa Liebherr THP 160H/36 R4 XXH z wąską podporą XXH 
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Fot. Putzmeister 

Przebudowana maszyna Putzmeister „nowej generacji” z wysięgnikiem 42-5 

wydajna jak dużo większe maszyny, co 

przy kompaktowej konstrukcji pozwa-

la na wykorzystywanie jej na wyma-

gających budowach. Dzięki modelom 

„nowej generacji” Putzmeister przy 

zachowaniu docenionych wartości jak 

wytrzymałość i niezawodność  konse-

kwentnie  spełnia wymagania co  do 

komfortu pracy czy rentowności. Nie-

ustannie rozbudowywany układ stero-

wania ma ułatwić pracę i obsługę ope-

ratorowi – nowe sterowanie radiowe 

zostało wyposażone w lepszy akumu-

lator zapewniający dłuższy czas pra-

cy, czytelny kolorowy wyświetlacz in-

formujący o aktualnych parametrach 

pracy i funkcjach maszyny, a także 

przydatny szczególnie po zmroku ga-

dżet – latarkę. 

Firma Putzmeister wraz z systemem 

ESC (Ergonic Setup Control) wdro-

żyła nową technologię w celu zagwa-

rantowania kontroli zależności  mię-

dzy podparciem, ruchami wysięgnika 

oraz funkcjami pompy. 

stronnym podarciu podporami – OSS 

(One-Sided Suport), który umożliwia 

bezpieczną pracę w miejscach, gdzie 

możliwość  rozstawienia jest  ograni- 

czona. Dozwolone są tylko określone 

ustawienie ramion i obszar roboczy – 

zależne od aktualnego rozłożenia nóg 

podporowych, aby zapewnić stabilność 

pompy do betonu w czasie pracy. 

Wyłącznym   przedstawicielem   nie- 

mieckiego producenta pomp do beto- 

nu firmy Putzmeister jest Alltech Sp. 

z o.o. 

Nowy  kierunek rozwoju 

W ubiegłym roku Putzmeister przed- 

stawił nowy kierunek rozwoju pre-

zentując całkowicie przebudowane 

maszyny „nowej generacji” z wysięg-

nikami 32-4, 36-4, 42-5 oraz 56-5. Na 

tegorocznych targach bauma w Mona-

chium firma zaprezentowała całkowi-

cie nowy model – BSF 38-5. Został on 

wyposażony w kilka technologicznych 

nowości jak np. system ESC (Ergonic 

Setup Control) – układ odpowiadają-

cy za kontrolę prawidłowego podpar-

cia (wymagania EN 12001), nowy sy-

stem OSS (One Side Support), który 

odpowiada za bezpieczną pracę wy-

sięgnikiem przy jednostronnie rozło-

żonych nogach podporowych,  a tak-

że układ hydrauliczny przyjazny dla 

środowiska. Masa całkowita maszy-

ny zabudowanej na 3-osiowym pod-

woziu wynosi poniżej 26 t co spra-

wia, że pompa  BSF 38-5  jest jedną 

z najlżejszych maszyn w swojej klasie 

i umożliwia zabranie na budowę wie-

lu dodatkowych akcesoriów. Jest tak 

Pompa halowa 

Firma  Schwing   GmbH   z  siedzibą 

w Herne (Niemcy)  jest producentem 

pomp  do betonu zarówno samocho- 

dowych, jak i stacjonarnych. W pro- 

gramie Schwinga znajdują się pompy 

samochodowe  z wysięgnikami o dłu- 

gości od 20 do 61 m, które w zależ- 

ności   od  wielkości  są  wyposażone 

w baterie pompujące  o teoretycznej 

wydajności od 60 do 163 m3/godz. 

Wszystkie pompy Schwing są wyposa- 

żone w opatentowany system zasuwy 

typu Rock,  którego istota nie uległa 

zmianie od 30 lat, co świadczy wręcz 

o doskonałości zastosowanego rozwią- 

zania. Zasuwa Schwing jest w pełni 

opancerzona, a jej konstrukcja spra- 

wia, iż pompowany beton  chroni  ją 

przed nadmiernym wycieraniem (ciś- 

nienie i siły powstałe w jej korpusie 

dodatkowo  dociskają  pierścień  tną- 

cy  do  płyty okularowej).  Kolejnym 

atutem zasuwy Schwing  jest proste 

i  niezawodne  rozwiązanie  uszczel- 

nień i ułożyskowania. 

Poza  opcją  pełnego  podparcia, 

zmeister  oferuje  także  system 

Put- 

bez- 

pieczeństwa  dla  pracy  przy  jedno- 

Fot. Putzmeister 

Nowość firmy  Putzmeister na 2013 rok – pompa BSF 38-5 
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Pompy Schwing dzięki zastosowanym 

rozwiązaniom technicznym  są łatwe 

w obsłudze i serwisie, przy znacznie 

obniżonych kosztach eksploatacji. 

Jak już wyżej wspomniano w progra-

mie produkcji Schwinga znajdują się 

pompy: od małej kompaktowej miej-

skiej S20, przez pompę halową z wy-

sięgnikiem teleskopowym S31XT, po 

największą maszynę S61SX. 

Mało znana w Polsce jest pompa ha-

lowa S31XT z wysięgnikiem telesko-

powym. Pompa tego typu otworzyła 

nowy rozdział w technice  pompowa-

nia betonu i to nie tylko przy pracach 

w halach lub tunelach. Maszyna po-

siada maszt rozdzielczy typu Roll-Z, 

który w trakcie betonowania pozwa-

la w sposób teleskopowy zwiększyć 

jego długość o 4,6 m, co poszerza 

zakres roboczy o prawie 50% i prze-

strzenny o prawie 73%. Zaletą syste-

mu teleskopowego jest to, iż operator 

po ustawieniu masztu w położenie ro-

bocze może podczas betonowania pa-

sa o szerokości 4,6 m korzystać tylko 

Pompa S31XT była jedną  z najczęściej oglądanych maszyn na stoisku  Schwinga 
podczas targów bauma w tym roku 

z funkcji teleskopu bez konieczności 

składania masztu. Wąż końcowy au-

tomatycznie utrzymuje swoją odle-

głość od podłoża, co daje dodatkowe 

oszczędności  w układzie hydraulicz-

nym, gdyż ruchy sterownicze  masz-

tu zostały ograniczone do minimum. 

Zastosowany system podpór  typu X 

z przodu i typu H z tyłu zapewnia sta-

bilne podparcie maszyny przy ograni-

czonej powierzchni. 

Pompa S31XT standardowo wypo-

sażona jest w baterię pompującą 
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lub 636 l/min, co daje jej maksymal- 

ną wydajność od 96 do 163 m3/godz. 

i maksymalne ciśnienie pompowane- 

go betonu 85 bar. Maszt rozdzielczy 

typu 31 ZRT posiada następujące pa- 

rametry: średnica rurociągu DN125 

mm, długość węża końcowego  4 m, 

zasięg pionowy  30,5  m,  zasięg po- 

ziomy 26,5 m, wysokość rozkładania 

5,7 m, zakres obrotu 550 stopni. 

Pompa S31XT była jedną z najczęś- 

ciej  oglądanych  maszyn  na  stoisku 

Schwinga   podczas   targów  bauma 

w Monachium w tym roku. Pierwsza 

tego typu pompa pracuje już w Pol- 

sce, we Wrocławiu. Od 1 marca 2013 

roku   wyłącznym   przedstawicielem 

Grupy Schwing-Stetter w Polsce jest 

KNK Serwis Sp. z o.o. 

Na tym zdjęciu „prezentuje się” nowy  Sermac 5RZ51 

Wyprodukowane 
w Europie można streścić jako: prosta obsługa, 

niezawodność, najwyższa jakość. 

Biura konstrukcyjne Sermac, po suk- 

cesie najwyższej w Europie i dobrze 

się  sprzedającej  pompy  o  długości 

65 m wprowadziły na rynek w okre- 

sie  ostatniego  roku  kolejne  nowe 

modele: 5Z36,  5RZ46,  5RZ51.  Nie- 

bawem pojawią się konstrukcje z wy- 

sięgnikami o długości 56 i 70 m. Co 

wyróżnia pompy Sermac spośród in- 

nych dostępnych na rynku? Połącze- 

nie  wypróbowanych,  bezpiecznych 

dla użytkownika rozwiązań technicz- 

nych z nowoczesnymi wysokowytrzy- 

małymi gatunkami stali oraz najlep- 

szymi komponentami.  W  obecnych 

czasach,  waga samochodu  z  zabu- 

dowaną pompą jest jednym z bardzo 

ważnych  parametrów,  pompy  Ser- 

mac w porównaniu do innych kon- 

strukcji, są dużo lżejsze. 

Dużą popularność zdobył model Ze-

nith 5Z32 zabudowany na trzyosiowym 

Mercedesie,  w którym nacisk żadnej 

z osi nie przekracza 8 t. Obecnie  za-

interesowaniem cieszy się także nowy 

Sermac  5RZ46,  który jest dużo  lżej-

szy od konkurencyjnych pomp, nawet 

z masztami o mniejszej długości. Do-

datkowym atutem najnowszych pomp 

Sermac jest kompaktowa zabudowa na 

relatywnie krótkich podwoziach. I tak 

np. wspomniana pompa 5RZ46 może 

być zabudowana na każdym 4-osiowym 

podwoziu  o  rozstawie osi 4800  mm, 

a jej całkowita długość mieści się w wy-

maganych 11 m. Masa pompy 5RZ46 

zabudowanej na podwoziu Mercedes 

Arocs jest mniejsza niż 32 t. 

Mediolańska firma Sermac  od 1989 

roku nieprzerwanie dostarcza na ry-

nek europejski i światowy pompy do 

betonu. Firma od samego początku 

zdecydowała się na wąską specjaliza-

cję – wyłącznie pompy i pompogrusz-

ki do mieszanki betonowej. Począt-

kowo opierano się na rozwiązaniach 

amerykańskiego Worthington, potem 

przyszła pora na rozwiązania najlep-

szych europejskich biur konstrukcyj-

nych. Firma Sermac to jeden z nie-

licznych producentów, który podjął 

strategiczną decyzję o zachowaniu 

mocy produkcyjnych wyłącznie w Eu-

ropie i wyłącznie w oparciu o euro-

pejskie komponenty. Jest to rezultat 

przyjętej długofalowej strategii, którą 

Pompy Sermac są wyposażane 

w  sprawdzone,  niezawodne  zespo- 

ły pompujące  SCL150AHP, które za-

pewniają wydajność 150  m3/godz. 

przy ciśnieniu mieszanki 76 bar. Au-

tomatyczny system centralnego sma-

rowania oraz automatyczna kompen-

sacja luzu płyty ciernej i pierścienia 

tnącego zapewniają długie użytkowa-

nie oraz zmniejszają ilość czynności 

konserwacyjnych. 

Sprzedażą i serwisem pomp oraz 

pompogruszek  Sermac  zajmuje  się 

od lat wyłączny przedstawiciel Ser-

mac w Polsce – firma Ciepiela Tech- 
Nowa pompa Sermac 5RZ46. Jest  dużo  lżejsza od konkurencyjnych pomp, nawet 
z masztami o mniejszej długości nology Promotion. � 
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