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maxmobile maxplants

Зона складування
та зберігання

Формувальні доріжки Мостовий кран maxtruder / maxcaster

maxclean maxcut
Натяжна котушка

для дроту

Бетонозмішувальна
установка Зона техобслуговування Натяжне обладнання
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10Теоретична продуктивність 144 – 576 м²/добу  | 43.200 – 172.800 800 м²/рік

Виробнича площа 2000 м²

Площа майданчика 3500 м²

Кількість виробничих ліній 1 – 4

Час до першого виробництва 4 тижні

Виробничий комплекс в 
цифрах
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Типові модулі установки



maxmobile
Цільовий вхід в 
індустрію збірного 
залізобетону

maxplants

Основні переваги

Економічно ефективне виробництво
• Низькі початкові капіталовкладення у виробниче обладнання
 та земельні ділянки
• Виробництво точно в строк і найкоротші ланцюжки поставок
• Економія сировини та робочого часу

Максимальна гибкість
• Дуже швидке установлення і введення в експлуатацію
• Швидке переміщення виробничої установки на нове місце
• Великий асортимент модулів для гибкого виробництва різних
 попередньо напружених / ненапружених конструкцій

Високоякісні конечні вироби
• Ефективні промислові процеси гарантують постійну високу якість збірних 
 бетонних конструкцій
• Виробництво з максимальним ущільненням для забезпечення міцності 
 бетону до 90 МПа та з ідеальним зчепленням арматурного дроту
• Точні за розміром бетонні вироби, готові до фарбування із заводу

maxmobile
у розділі завантажень

З низькими початковими інвестиціями та максимально можливою гибкістю. 
Мобільний модульний і масштабуємий завод з виробництва збірного залізобетону відкриває 
абсолютно нові можливості для виробництва на місці високоякісних збірних залізобетонних 
деталей. Цікавими є також переваги в розрахунку пропозиції для великих проектів. Мобільний 
завод дозволяє пропонувати високоякісні збірні залізобетонні деталі з максимальною гнучкістю 
і мінімальними транспортними витратами. Незалежність заводу від місця розташування дає 
вам явну конкурентну перевагу в проектних тендерах – навіть без інвестицій в відповідну 
земельну ділянку для виробництва на місці.
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Стандартні продукти

Системи перекриття
легкі та здатні витримувати 
навантаження

Складові елементи
дають змогу берегти ресурси

Фундаментні палі
економічні та міцні

Стінові системи
швидкий хід будівництва



Designed
developed and
made in Germany

Ми поєднуємо обидві характеристики.

Якість та 
ефективність

Головний офіс компанії MAX-truder GmbH
Зюденбургер Вуне 60
39116 Магдебург (Німеччина)

www.maxtruder.com

+49 (0) 6725 300 990

info@maxtruder.com

Філія компанії MAX-truder GmbH
Райнштрассе 40
55435 Гау-Альгесхайм (Німеччина)

Цікаві новини галузі: 
Відкрийте для себе наші 
соцмережі!


