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DBM BETONMIXER

VOOR DE MOEILIJKSTE OMSTANDIGHEDEN
14 | 15

Epicycloïdale Merlo assen

De Merlo DBM betonmixer past zich aan de moeilijkste omstandigheden
aan. De materiaalkeuze, de constructie en enkele exclusieve technische
eigenschappen zorgen ervoor dat de DBM betonmixers wereldwijd
inzetbaar zijn. Ook daar waar andere betonmixers niet raken, op moeilijk
Deplaatsen
Compact
zijn uitgerust met een nieuwe generatie epicycloïdale assen die allemaal
bereikbare
en in verreikers
moeilijke omstandigheden.

Degelijk en betrouwbaar

ontworpen en gemaakt zijn in de gebouwen van Merlo.
De nieuwe
DBM betonmixers
is uitgerust met
een Tier4 motor
Degeneratie
assen hebben
epicycloïdale
reductoren
om de hoogte van de machine zo laag mogelijk te houde
conform met de geldende uitstootnormen.
De assen bestaan uit een centraal deel in gietijzer, epicycloïdale reductoren en een differentieelslot.
Verder heeft MERLO gezorgd voor een gebruiksvriendelijke en
Dankzij
droge
schijfremmen is er minder wrijving en ligt het verbruik dus lager.
efficiënte
machine de
met4een
laag verbruik.
Devlot
handrem
slaat
automatisch
aan als de motor uitgeschakeld wordt, maar kan ook geactiveerd wor
Productief,
hanteerbaar
en uiterst
stevig!
door de bestuurder, bv. bij werken op een hellende ondergrond.
De nieuwe assen hebben een uitstekende bodemvrijheid van 340 mm (405/70-20 banden), waardoo
het makkelijk is om langs obstakels te rijden.

DRIE STUURTYPES

VOORWIELBESTURING

VIERWIELBESTURING

KRABBESTURING

BETROUWBAAR
Betrouwbaarheid: het sleutelwoord dat deze productfamilie kenmerkt.
De DBM hebben kwalitatieve onderdelen en voldoende dik plaatmetaal voor maximale
duurzaamheid en betrouwbaarheid. Een quasi onverwoestbaar product. Ook de
mengtrommel bestaat volledig uit slijtvast staal.

GEBRUIKSGEMAK
Sla tot 950 liter water op in de DBM of sluit deze aan op een externe toevoer. De DBM
rijdt in beide richtingen met voor elke rijrichting een apart stuur en bedieningsconsole.
Een zwenkstoel zorgt voor een vlotte en snelle omschakeling. Materiaal laden is zo uiterst
eenvoudig. De trommel van de DBM kan hellen en is oriënteerbaar. Zo kan je overal
rondom de DBM beton storten.
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COMFORT
De ergonomie van de cabine is er op gericht om alle taken makkelijk uit te voeren vanuit
een comfortabele positie. Met de zwenkstoel wissel je snel van kant in de cabine met
dubbele besturing. Comfortabel rijden naar de werkplek en daar comfortabel laden,
mengen en/of lossen!

EFFICIËNTIE
De DBM werd ontworpen om volledig onafhankelijk te kunnen werken in alle omstandigheden
De automatische laadbak schept vlot 700 liter granulaat per laadcyclus in de trommel.
Elke minuut kan er tot 250 liter water in de trommel gepompt worden. Zo maakt u binnen
de 15 minuten, ter plaatse op de werf, 3,5 kubieke meter stortbeton!

Wendbaar en krachtig. Portaalassen zorgen voor een verhoogde bodemvrijheid.
Een 100 pk motor, emissienorm Tier4Final, hydrostatische transmissie met
vierwielsaandrijving en 4 stuurwielen maken van de DBM een ware offroader,
geschikt voor elk terrein en eens ter plaatse uiterst wend- en manoeuvreerbaar.
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PRESTATIES

DBM2500

DBM3500

Totale ongeladen massa (kg)

6100

7200

Inhoud in beton (max. 8cm slump) (l)

2500

3500

Inhoud molen (l)

3500

5000

Laadschep capaciteit (l)

700

700

Debiet waterpomp (l/min)

250

250

Inhoud watertank (l)

800

950

Maximale afvoerhoogte met kanaal

1715

2100

Maximale afvoerhoogte zonder kanaal

1930

2285

Draaisnelheid betontrommel (t/min)

0 - 26

0 - 18

Deutz TCD3.6

Deutz TCD3.6

Motorvermogen (kW / pk)

75/101

75/101

Automatische parkeerrem

Ja

Ja

Maximale hellingshoek bij volle lading (%)

55

50

Maximale hellingshoek ongeladen (%)

45

40

Maximale dwarshelling

15

15

Maximumsnelheid

25

25

Standaardbanden

405/70-20

18-19,5

Breedte (mm)

2250

2300

Hoogte (mm)

3660

3940

Lengte (mm)

5025

5460

Motor (Tier4)
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AFMETINGEN

De informatie en illustraties in dit document zijn indicatief en niet contractueel.
Om zijn productie voortdurend te verbeteren, behoudt MERLO SpA zich het recht voor om zijn producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.
Sommige producten kunnen ook andere kenmerken hebben dan die in deze documentatie worden beschreven.
De getoonde producten kunnen optionele uitrusting bevatten.

DE LILLE NV

Hulstsestraat 2 - 8860 LENDELEDE - BELGIUM
Tel. +32 56 73 80 80
www.delille.be - info@delille.be

