
شركة  من  والفريدة  المتنقلة  البارد  على  الخلط  ُمعدة  بفضل 
النقود  حتى  ندخر  ولكن  فقط،  الوقت  ندخر  ال   KUTTER

ونحافظ بذلك على البيئة.

KUTTER Umwelt & Recycling GmbH & Co. KG ةكرش AR
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حقائق ُمقنعة

طرق إمداد مختصرة
صديقة للبيئة وتحافظ على الموارد
يمكن وضعها في مكان قريب
تسهل الخدمات اللوجستية
يمكن إنتاج حتى 2,000 طن يوميًا
مدة تخزين الخليط تصل حتى 3 أيام
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سبل 
مختصرة،

نتيجة
مبهرة

 KUTTER ال تُكلف الرحالت الالمنتهية بالشاحنة بين مصنع الخلط ومواقع البناء النائية وقتًا طويالً فحسب، بل ترهق محفظتك أيًضا. شركة
تقدم حالً لذلك بفضل ُمعدة الخلط على البارد الفريدة والتي تستجيب للمتطلبات الخاصة. يمكن نقل الُمعدة من موقع بناء إلى آخر بسهولة، ويمكن 
تركيبها بسرعة في موقع البناء المجاورة مباشرة. وذلك ما يوفر الوقت، وسعة الشاحنة، كما أنه يحافظ البيئة للغاية. يضمن محرك الديزل الخاص 

استقاللية عن شبكة اإلمداد العمومية.

تحقق ُمعدة الخلط على البارد من شركة KUTTER إنتاًجا يوميًا عاليًا جًدا أيًضا، وذلك بجودة عالية باستمرار. يمكن صنع المواد المخلوطة على 
البارد من مواد بناء مختلفة واستخدامها في مشاريع البناء عالية الجودة. 

إعادة التدوير على البارد في المصنع على أعلى مستوى
ُمعدة الخلط على البارد المتنقلة

KUTTER UMWELT & RECYCLING شركة

نتيجة 
أداء الخلط

طن   220 تنتج  أن  الُمدمجة  المعدات  بإمكان 
من الكتلة المخلوطة الجاهزة في الساعة، وذلك 
حسب كمية المادة الرابطة المطلوبة. يتم قطع 
المصفوفة  بالشاحنات  المتواصل  الخلط  عملية 

وعربات توصيل المواد الرابطة فقط.
إنتاج مواد مخلوطة بمتوسط 1,500 طن يوميًا 

ال يشكل تحديًا كبيًرا للمعدات.
بالنسبة للمواد الرابطة الضحمة، مثل مسحوق 
الطين أو بنتونيت، يتم استخدام مستودعات أكبر 
تفي  التي  تقنية اآلالت  الرابطة. بفضل  للمواد 
بالطلب لصنع مواد تغطية مدافن النفايات، يمكننا 
صنع مواد مخلوطة خاصة. ويتاح ذلك بفضل 
الربط الفريد على الصعيد العالمي لمستودعين 
للمواد الرابطة في عملية قياس الجرعة وعملية 
الخلط بالنسبة لمعدة متنقلة. الضمان الدائم لجودة 
المواد  جودة  وكذلك  إدخالها  يتم  التي  المواد 
المخلوطة التي يتم إنتاجها بعد ذلك هي شيء 

مفروغ منه.
العالية  للمتطلبات  االستجابة  أيًضا  يمكننا  كما 
كميات  حتى  الرابطة.  المواد  بكميات  المتعلقة 
الجرعات التي تصل إلى 20 م-% يتم صنعها 
مع ضمان الجودة وتسليمها لمواصلة استخدامها.

وصفة 
النجاح

المواد المخلوطة على البارد التي تم إنتاجها مناسبة لنطاق واسع من مشاريع البناء المختلفة: الطرق السريعة والقاعدات األساسية عالية الجودة في 
بناء الشوارع والطرق وتعبيد مواقف السيارات وأماكن التخزين. الطرق المصنوعة من المواد المخلوطة على البارد عالية الجودة تأسر بمقاومتها 
للتشوه، والمرونة المحسنة والعمر االفتراضي الطويل. بالنسبة للطرق المستخدمة بكثرة، يتم خلط األسمنت أو مستحلب البيتومين أو البيتومين 

الرغوي.

نطاق 
استخدام واسع

الخلط على  ُمعدة  في  لإلعجاب خاصة  المثير 
على  قدرتها  هو   KUTTER من شركة  البارد 
معالجة العديد من المواد الخام المختلفة وغير 
المرتبطة. وبذلك، يمكن صنع المواد المخلوطة 
خليط  من  متنوعة  مجموعة  من  البارد  على 
للتدوير  القابلة  البناء  ومواد  الجديدة،  الحبوب 
المركبة والمواد الرابطة. يمكن استخدام المواد 
هياكل  من  المسترجعة  المواد  وكل  المفروزة 
الطرق القديمة بطريقة صديقة للبيئة، كمواد بناء 

تمت إعادة تدويرها.

يمكن استخدام األسمنت أو مستحلب البيتومين 
أو البيتومين الرغوي كمواد رابطة، والتي يتم 
يتم  خاصة.  صهريجية  شاحنات  مع  توفيرها 
تحديد الكمية المطلوبة من المواد الرابطة والمواد 
المضافة بدقة باالختبارات األولية التي تتم في 
مختبر إنشاء الطرق. وبذلك، تعمل الُمعدة على 
إعداد الخليط المتجانس بالخصائص المرغوبة. 
يعتبر البيتومين الرغوي مادة رابطة اقتصادية 

للغاية، ألن الكميات المضافة ضئيلة للغاية.

حركية 
كبيرة

 )KMA( يتم تركيب ُمعدة الخلط البارد المتنقلة
على نصف مقطورة ويمكن نقلها بسهولة إلى 
مكان الخلط بواسطة عربة النقل. يتيح هذا المفهوم 
المتنقل، الذي تم إبرازه من خالل محطة محرك 
مصحوبة لتوفير االكتفاء الذاتي للجهد الكهربائي 
للمركبة، التنفيذ السريع بين المواقع المختلفة، 
فضالً عن التحديث السريع للمعدة وتفكيكها. يتم 
تسليم رافعة التحميل التي يبلغ حجمها 4,5 م3 
والضرورية لشحن جهازي المعايرة وصومعة 
السقوط الحر التي يبلغ حجمها 29 م3 على األقل 
نادًرا ما تستغرق  التركيب بالضبط.  في وقت 
اإلنتاج  بدء  إلى  التسليم  بدًءا من وقت  العملية 

أكثر من 5 ساعات.
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KUTTER شركة
ُمعدة الخلط على البارد

بعد كل استخدام، توضع متطلبات خاصة في 
المواد المخلوطة والتي تنعكس أيًضا في التقنية 

المستخدمة.
من  األولي  االختبار  في  محددة  كمية  تُضاف 
التدوير.  إعادة  حبيبات  إلى  الربطة  المادة 
لذلك، فإن إضافة جرعة المادة الرابطة بشكل 
متواصل، باالعتماد على حاالت الحمل، تشكل 
أهمية بالغة. سواء تعلق األمر بصخور خفيفة أو 
ثقيلة أو باألسمنت القياسي أو مادة رابطة قابلة 
للتضخم – كل اللوائح المتعلقة بقياس الجرعة 

طرق مختصرة –لوجستية بسيطة
المراحل

النموذج المرجعي زالتس غيتر

ينبغي أن يتم تسجيلها بالضبط ويتم تنفيدها. نحن 
الخلط  معدة  بفضل  يوميًا  المتطلبات  بهذه  نفي 

 .KUTTER على البارد من شركة
يمكن  التي  والقياس  الخلط  تكنولوجيا  بفضل 
مالءمتها في أي وقت على المهام التي يطلبها 

صاحب البناء.
ُسبل قصيرة، لوجستيات بسيطة: هذه هي ميزة 
شركة  من  المتنقلة  البارد  على  الخلط  معدات 
الموقع  من  بالقرب  موضوعة   -  KUTTER

ومصممة وفقًا للمهمة التي ينبغي إنجازها.

1. وصلة الماء يساًرا | 2. وصلة الماء يمينًا | 3. صومعة 1 | 4. صومعة 2.

أخذ عينة عند كل توريد للمادة الرابطة

يتم توصيل الصومعة بالناقل والمادة الربطة المختبَرة ويتم ملؤها

إضافة المادة رابطة إلى مواد معاد تدويرها ويتم التحكم فيها بواسطة الكمبيوتر

يضمن الخالط الجبري المزدوج المحور في حجرة الخلط أن تكون جودة الخليط مثالية

يتم تحميل الشاحنات التي تنقل مزيج يمكن تخزينه لمدة تصل إلى 3 أيام
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هيئة التحرير

المؤلف
 KUTTER Umwelt & Recycling GmbH & Co. KG شركة

بتعاون مع
.medienblick e. K

المدير: دنييل فايسنبيرغار
مديرة التحرير: نينة هوفناغل
إدارة التصميم: دنييلة موروه

اإلصدار/التوزيع
إصدار للعمالء والدوائر الرسمية

الرسوم
WIRTGEN مجموعة

 KUTTER Umwelt & Recycling شركة
 GmbH & Co. KG
31 Navarrastraße
Paderborn 33106

الهاتف:   +49 )0( 5251 / 78 6 0-55
الفاكس:   +49 )0( 5251 / 78 6 99-55

info@kutter-umwelt.de :البريد اإللكتروني
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!KUTTER كن عضًوا في فريق

نسعد بالخبراء، والمهنيين المبتدئين، والمبدلين المهنيين والمتدربين!


