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Розрахункова пропускна 
здатність

288 – 1150 м²/день | 86 400 – 354 000 м²/рік  
(робота в одну зміну)

576 – 2300 м²/день | 172 800 – 690 000 м²/рік 
(робота у дві зміни)

Виробнича площа 3500 м²

Площа земельної ділянки 7000 м²

Кількість формувальних доріжок 1 – 8
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maxclean

Формувальні доріжки Транспортна система Мостовий кран

maxtruder / maxcaster Система подачі бетону

Розмотувач
арматурного дроту

 maxcut

Зона складування
і зберігання

Бетонозмішувальна 
установка Зона техобслуговування Натяжне обладнання

Виробничий комплекс 
в цифрах
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Типові модулі установки



maxstationary
Максимальна 
ефективність 
при мінімальних 
експлуатаційних 
витратах 

maxplants

maxstationary
Відеоролик про продукт

Швидке отримання доходу з капіталу
Модульна і масштабована стаціонарна технологія виробництва гарантує оптимальне 
виготовлення збірних конструкцій з максимальною продуктивністю. Низькі експлуатаційні 
витрати та високоякісні кінцеві вироби забезпечують швидке отримання доходу з капіталу. 
Наша модульна система дає змогу легко виконувати переобладнання, дообладнання та 
модернізацію, наприклад підвищувати пропускну спроможність, розширювати асортимент 
продукції та підвищувати ступінь автоматизації. Високоавтоматизований завод збірних 
конструкцій, починаючи від бетонозмішувальної установки і закінчуючи транспортуванням 
бетону до виробничої машини, дозволяє уникнути помилок, пов‘язаних з людським фактором. 
Застосовувані промислові процеси гарантують високоефективне виробництво. Велика 
економія цементу і мінімальне споживання води на наших модулях для виробництва пустотних 
плит дозволяє ще більше підвищити ефективність при двозмінній роботі.
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Системи перекриття
легкі та здатні витримувати навантаження

Стандартні продукти

Основні переваги

Економічне виробництво
• Модульна конструкція: початкові капіталовкладення, продуктивність
 і дохід з капіталу з урахуванням індивідуальних потреб
• Масштабованість потужностей, можливість розширення ступеню 
 автоматизації та асортименту продукції 
• Надзвичайно надійні, зносостійкі компоненти, зменшені виробничі витрати

Максимальна продуктивність 
• Масштабований рівень автоматизації з урахуванням потреб для 
 підвищення продуктивності та зниження витрат на персонал
• Виробництво з мінімальною тривалістю затвердіння дає змогу 
 виконувати два виробничі цикли на добу
• Оптимальна конфігурація установки та моделювання процесу

Високоякісні кінцеві 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  aрматурного дроту
• Точні за розміром бетонні вироби, готові до фарбування із заводу

Фундаментні палі
економічні та міцні

Складові елементи
дають змогу берегти ресурси

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!


