
Našimi produkty
určujeme nové standardy
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NAŠE PŘIDANÁ HODNOTA PRO VÁŠ ÚSPĚCH!
NEJVYŠŠÍ NÁROKY NA NÁVRH A ZPRACOVÁNÍ

Všechny produkty Euromix MTP jsou sestaveny a vyrobeny podle 
technické dokumentace výrobců nákladních vozidel.

Euromix to go „Vozidla ihned k odběru z našeho skladu“

Přímý prodej – vozidla dle požadavků zákazníka

Maximální flexibilita při plnění požadavků zákazníků

Vše z jednoho zdroje – nákladní vozidla a nástavby

Záruční a pozáruční servis – služby pro nejvyšší nároky

Férové ceny / financování
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EUROMIX MTP – PŘEDSTAVENÍ
Naší specializací je vývoj, výroba a prodej nástaveb 
pro stavebnictví. Se jménem Euromix MTP stojíme 
za vysoce kvalitními řešeními – od koncepce až po 
hotové stavební vozidlo – ať už autodomíchávače, 
sklápěče, návěsné domíchávače nebo betonové 
pumpy.
Důvěřuje nám více než 200 zákazníků z  různých 
segmentů po celém světě  – protože náš způsob 
práce je přesvědčivý.
Díky 40 letům zkušeností a  odborných znalostí 
v tomto oboru jsou naše produkty robustní, odolné 
a spolehlivé.

Transparentní výrobní procesy a krátké dodací lhůty 
činí naši práci efektivní a pro zákazníka srozumitel-
nou. Individuální služby nabízíme jak jednotlivcům, 
tak velkým odběratelům.
Vše z jednoho zdroje je naší zásadou.
Rychlé jednání a  krátké dodací lhůty, stejně jako 
snížení nákladů díky velmi dobré materiálové kom-
plementaci a  snížení odpadu s  nejlepší kvalitou 
výrobků – to je naše nejvyšší priorita.

Jako rodinná firma působíme na trhu užitkových 
vozidel již více než 40 let.

Mezitím jsme si v  Evropě vybudovali velmi dobré 
jméno s  našimi nástavbami pro nákladní vozidla 
a  úspěšně jsme umístili značku Euromix MTP na 
trhu.

Jako středně velká firma se dokážeme optimálně 
přizpůsobit měnícím se potřebám zákazníků 
a  nabídnout Vám, našim zákazníkům, maximální 
přidanou hodnotu.

Přesvědčte se sami o  naší široké nabídce služeb 
oproti konkurenci. Těší nás, že Vás můžeme přivítat 
jako našeho zákazníka a doufáme, že Vás náš kata-
log zaujme.

 

EUROMIX MTP GMBH –
CELOSVĚTOVÝ DODAVATEL NÁSTAVEB PRO NÁKLADNÍ VOZIDLA

Bohdalecká

U vršovického hřbitova

Chodovská

Jižní spojka

Jižní spojka

Záběhlická

Záběhlická

V Korytech

V Korytech

U plynárny

Moskevská

Vršovická

Vršovická

Průběžná
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Společnost Euromix MTP GmbH si již před léty stanovi-
la za cíl nabízet zákazníkům v sektoru betonu po celém 
světě mobilní čerpadlo na beton odpovídající nárokům 
trhu, a to vedle úspěšných produktů – autodomíchávačů 
a návěsných domíchávačů.
Naši konstruktéři a  inženýři pracovali naplno na vývoji 
a výrobě vysoce výkonného čerpadla na beton pro spe-
ciální požadavky zákazníků, a nakonec na jeho uvedení 
na trh.
Dnes jsme hrdí na to, že můžeme tento produkt zařadit 
do našeho portfolia, abychom Vás mohli podporovat ve 
všech aspektech přepravy betonu. Tímto způsobem zís-
káte vše, co se týká dopravy betonu, z jednoho zdroje.
S  mobilními betonovými čerpadly řady SWAN® s  dél-
kou výložníku 24 m až 63 m nabízíme našim zákazníkům 
všechny velikosti odpovídající tržním požadavkům.
Kromě aspektů jako jsou výkon, bezpečnost a kvalita, 
bylo hlavním cílem při vývoji produktu efektivní využití 
celkové povolené hmotnosti.
Výsledek je vidět. Naše betonová čerpadla tak nastavují 
nový standard z hlediska optimalizace hmotnosti!

OPTIMALIZACE VÝKONU, BEZPEČNOSTI, KVALITY A HMOTNOSTI!
ČERPADLA NA BETON SWAN® Až

85 bar
max� tlak betonu*

Až

162 m³/hod
max� kapacita betonu*
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48M Z-5
TECHNICKÉ VÝKRESY*
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48M Z-548M Z-5

Maximální teoretická kapacita betonu 162 m³/hod

Maximální teoretický tlak betonu 85 bar

Hlavní válec dodávky betonu Ø2100 mm x Ø230 mm

Hlavní hydraulický válec Ø2100 mm x Ø140 x Ø80 mm

Betonový ventil S Ventil

Vodní čerpadlo 75 L/min

Nádrž na vodu 700 L, 15 m hadice s přípojkami

Betonový trychtýř 600 L

Typy čerpadel Hlavní čerpadlo REXROTH 2xA4VG145; Výložník A11VO60DRS Rexroth, ASC 
míchací čerpadlo

Elektrická skříňka DIGITEX, voděodolný

Systém změny směru pístu Magnetický senzor (senzor přiblížení)

Maximální vertikální dosah 48,2 m (bez koncové hadice)

Maximální horizontální dosah 44,2 m (bez koncové hadice)

Koncová hadice 3, 4 nebo 5 m - Snadno připojné

Typ podpěr X-Typ

Otočný věnec 365°

Rychlost otáčení 0.3 RPM

Průměr potrubí 125 mm

Přední a zadní nohy Přední nohy plně hydraulické, diagonálně sklopné a zadní nohy jsou 
otočné a sklopné

Vzdálenost mezi předníma nohama 8.5 m

Vzdálenost mezi zadníma nohama 8.8 m

Vedení dopravníku Vnitřní průměr 125 mm; 5 1⁄2“ příruba 148 mm

SEKCE: ČERPADLA NA BETON*

SEKCE: STOŽÁROVÝ VÝLOŽNÍK*

TECHNICKÉ VÝKRESY*

* Všechny zde uvedené údaje jsou teoretické.
Euromix MTP GmbH si vyhrazuje právo změnit tyto specifikace kdykoli 
a bez předchozího upozornění.
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Domíchávač EM7R EM8R EM9R EM10R EM12R EM15R

Nominální kapacita 7 m³ 8 m³ 9 m³ 10 m³ 12 m³ 15 m³

Geometrický objem 12.000 l 14.220 l 16.110 l 17.361 l 19.420 l 24390 l

Objem bubnu 7.310 l 8.979 l 10.076 l 11.121 l 15.200 l 15200 l

Sklon bubnu 13.6° 13.2° 11.6° 11.3° 10.5° 9.3°

Délka v mm 6.046 6.383 6.785 7.080 7.545 7.545

Šířka v mm 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300

Výška v mm 2.630 2.695 2.693 2.750 2.765 2.569

Celková hmotnost v kg 3.450 3.715 3.820 3.965 4.725 5.395

Nástavba a  konstrukce se vyznačují svou robustností a  odolností 
v nejnáročnějších provozních podmínkách. Základem je vyztužená a extrémně 
pevná rámová konstrukce.
Těžiště je co nejníže a  spolu s  optimalizovaným rozložením zátěže nabízí 
zvýšenou bezpečnost v různých pracovních podmínkách. Nadstandardní a ro-
bustní nástavby pro Vaše použití.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

EUROMIX MTP REGULAR (R)
DOMÍCHÁVAČ OD 7 m³ DO 15 m³

Domíchávač EM7L EM8L EM9L EM9SL EM10L

Nominální kapacita 7 m³ 8 m³ 9 m³ 8.7 m³ 10 m³

Geometrický objem 12.000 l 14.220 l 16.110 l 15.120 l 17.361 l

Objem bubnu 7.310 l 8.979 l 10.076 l 9.745 l 11.121 l

Sklon bubnu 13.6° 13.2° 12.3° 12.3° 11.3 °

Délka v mm 6.041 6.378 6.785 6.780 7.075

Šířka v mm 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300

Výška v mm 2.628 2.691 2.693 2.693 2.748

Celková hmotnost v kg 3.120 3.320 3.525 3.425 3.650

 ■  Použití otěruvzdorné a zvláště 
tvrdé oceli Hardox 450/ 500

 ■  Mimořádně výkonná míchací 
převodovka

 ■  Vyztužená míchací spirála z 5 až 
6 mm oceli Hardox 500

 ■  Úspora hmotnosti 10 % až 15 % 
 ■  Použití hmotnostně optimalizo-

vaných jednotlivých komponent, 
např. hliníkový žebřík

 ■  Nižší náklady/ vyšší vytíženost na 
m³ transportbetonu

Výhody našeho lehkého domíchávače betonu:

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

EUROMIX MTP LIGHT (L) &
SUPER LIGHT (SL)

DOMÍCHÁVAČ OD 7 m³ DO 10 m³
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Domíchávač 
ZÁKLADNÍ VÝBAVA

Nádrž na vodu od 300l do 1000l

Ruční ovládání

Hliníkové blatníky

PVC prodlužovací žlaby

Ukazatel tlaku

Chladicí jednotka

Ovládání start-stop, nouzové 
zastavení | Ovládání otáček

Hliníkový kryt rámu podvozku

Čerpadlo, motor a převodovka od 
PMP, ZF a Bosch Rexroth

Vnější kryt ložiskového bloku 
zadního bubnu

To, co je u našich autodomíchávačů 
standardem, je u mnoha jiných 
výrobců doplňkem. Za stejnou cenu 
vytváříte přidanou hodnotu pro Vaše 
podnikání.

G
IJ

Domíchávač 
DOPLŇKOVÁ VÝBAVA

LED pracovní světla

Přídržná klapka s otočným 
skluzem

Ocelové prodlužovací žlaby

Hasicí přístroj

Bezpečnostní dvířka

Vodoměr

Hydraulická podpěra skluzu

Ochrana proti podjetí se 
schůdkem

Schránka na nářadí

Couvací kamera

Hliníkové prodlužovací žlaby

Beztlaková nádrž na přísady

A
B

C

H

I

J K

L

M

N

F

G
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Pro zvýšení Vaší flexibility jsou naše domíchávače 
betonu Euromix k dispozici i jako návěsy. Význam-
ná výhoda spočívá v proměnlivém použití s nízkou 
objednávkou na přepravu betonu. Okamžité flexi-
bilní použití tahače pro sypké materiály, jako jsou: 
písek, štěrk, zemina atd.
Vaše plánování využití tahače může být provedeno 
nezávisle na přepravě betonu. Kromě toho, vysoká 
nosnost snižuje počet požadovaných otoček, takže 

lze dosáhnout maximální efektivity. Naše návěsy 
EUROMIX Vám nabízíme ve velikostech od 10 m³ 
do 15 m³. Výhody našeho návěsného 

domíchávače:

 ■   Použití otěruvzdorné a zvláště tvrdé oceli Har-
dox 450/500

 ■  Mimořádně výkonná míchací převodovka
 ■  Vyztužená míchací spirála z 5 až 6 mm oceli 

Hardox 500
 ■  Úspora hmotnosti 10 % až 15 % 
 ■  Použití hmotnostně optimalizovaných jednot-

livých komponent, např. hliníkový žebřík
 ■  Nižší náklady/ vyšší vytíženost na m³ transport-

betonu

FLEXIBILNÍ PLÁNOVÁNÍ VYTÍŽENÍ PROSTŘEDNICTVÍM 
ALTERNATIVNÍHO POUŽÍVÁNÍ TAHAČE

NÁVĚS – S VYSOKÝMI POŽADAVKY NA FLEXIBILITU
NÁVĚSNÉ DOMÍCHÁVAČE OD 10 m³ DO 15 m³

Euromix MTP 10M R 12M R 10M L

Objem 10 m³ 12 m³ 10 m³

Geometrický objem 16.500 l 19.420 l 16.500 l

Objem bubnu 10.510 l 12.787 l 10.510 l

Sklon bubnu 11,3° 10,5° 11,3°

Materiál Ocel S355 Ocel S355 Hardox

Hmotnost 7.650 kg 8.400 kg 7.300 kg

Euromix MTP 12M R 15M R

Objem 12 m³ 15 m³

Geometrický objem 19.420 l 24.390 l

Objem bubnu 12.787 l 15.200 l

Sklon bubnu 10,5° 9,3°

Materiál Ocel S355 Ocel S355

Hmotnost 9.150 kg 9.450 kg

NÁVĚSNÝ DOMÍCHÁVAČ S HYDRAULICKÝM POHONEM

DOMÍCHÁVAČ S MOTOREM
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Sklápěče EUROMIX kombinují velký přepravní ob-
jem s  optimalizovanými vnějšími rozměry. Tím je 
dosaženo největšího možného užitečného zatížení 
při nízké vlastní hmotnosti. Naše ocelová těla jsou 
navržena pro nejnáročnější použití. Jsou optimalizo-
vané proti opotřebení a odolné proti prasknutí.

Nízké těžiště zajišťuje velmi dobrou stabilitu na vo-
zovce a nejlepší jízdní vlastnosti i v nejtěžším teré-
nu.

Hydraulický systém EUROMIX, který byl přizpůsoben 
potřebám účinnosti a  bezpečnosti, zajišťuje vy-
sokou rychlost sklápění a  spouštění ve spojení se 
zvýšenou stabilitou sklápění. Velký úhel sklonu naší 
řady sklápěčů také zaručuje optimalizovaný výsyp 
sypkých materiálů.

Zesílené tělo sklápěče, které je vyrobeno z  oceli 
Hardox, zajišťuje nadstandardní bezpečnost.

OPTIMALIZUJTE SVŮJ SKLÁPĚČ!
Aby byla každodenní práce praktičtější a především 
bezpečnější, nabízíme několik možností a doplňků 
pro Váš sklápěč. Ať už hydraulické klapky, kamero-
vé systémy nebo různé možnosti uložení.

Výhody našeho lehkého sklápěče:
 ■  Pevná a robustní konstrukce stroje pro Vaše 

použití
 ■  Zvýšení efektivity přepravy – větší užitečné za-

tížení díky menší vlastní hmotnosti.
 ■ Spodní část: Hardox 450 - 8 mm
 ■ Boky: Hardox 400 - 6 mm

HRANATÉ NEBO ZAOBLENÉ SKLÁPĚČE 
PRO KAŽDÉ POUŽITÍ.

SKLÁPĚČE OD 10 m³ DO 20 m³

     Sklápěč

Ocel HARDOX 450

Síla podlahy 8 mm

Síla stěny 6 mm

Hydraulické čerpadlo Penta/Hyva

Zdvihací válec Penta/Hyva

Detailní náhled:
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Náš třístranný sklápěč je optimalizovaný pro ty 
nejnáročnější práce. Nízké těžiště zajišťuje velmi 
dobré držení na vozovce a ideální jízdní vlastnosti 
i v tom nejtěžším terénu!

Hydraulický systém EUROMIX, který byl 
přizpůsoben potřebám účinnosti a bezpečnosti, 
zajišťuje vysokou rychlost sklápění a spouštění ve 
spojení se zvýšenou stabilitou sklápění.

Velký úhel sklonu naší řady sklápěčů také zaručuje 
optimalizovaný výsyp sypkých materiálů. Zesílené 
boky a spodní část nástavby, které jsou vyrobeny 
z oceli Hardox, zajišťují dodatečnou bezpečnost.

EUROMIX MTP 3-STRANNÝ SKLÁPĚČ

TŘÍSTRANNÝ SKLÁPĚČ

Objem 6 - 18 m³

Ocel HARDOX 450

Síla podlahy 5 mm

Síla stěny 4 mm

Hydraulické čerpadlo Penta/Hyva

Zdvihací válec Penta/Hyva

Sklápěcí návěsy EUROMIX 
kombinují velký přepravní 
objem s  optimalizovanými 
vnějšími rozměry. Tím je do-
saženo největšího možné-
ho užitečného zatížení při 
nízké vlastní hmotnosti.

Naše ocelová těla jsou 
navržena pro nejnáročnější 
použití. Jsou optimalizova-
né proti opotřebení a odol-
né proti prasknutí. Níz-
ké těžiště zajišťuje velmi 
dobré držení na vozovce 
a  nejlepší jízdní vlastnosti 
i v nejtěžším terénu!

Hydraulika EUROMIX při-
způsobená požadavkům 
na efektivitu a  bezpečnost 
zajišťuje vysokou rychlost 
sklápění a spouštění ve spo-
jení se zvýšenou stabilitou 
sklápění.

HRANATÉ NEBO ZAOBLENÉ SKLÁPĚČE 
PRO KAŽDÉ POUŽITÍ.

SKLÁPĚCÍ NÁVĚSY DO OBJEMU 
NÁKLADU 27 m³

EMK24 | EMK27

Objem 24 m³ 27 m³

Ocel HARDOX 450 HARDOX 450

Síla podlahy 8 mm 8 mm

Síla stěny 6 mm 6 mm

Hmotnost 
nástavby

6.900 kg 7.100 kg
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MOŽNÉ DOPLŇKY

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO 
NÁSTAVBU SKLÁPĚČE

K našim sklápěcím nástavbám na-
bízíme různé volitelné příslušenství, 
abychom mohli produkt přizpůsobit 
Vašim přáním. 
 
Vyčnívejte!
Individuální vybavení si také můžete 
vyžádat přímo u některého z našich 
prodejců. Neváhejte a získejte svůj pro-
dukt na míru!

Možnost individuálního lakování

Hydraulické připojení sklápěcího přívěsu

Držák na smeták a lopatu

Skládací poutací kroužky

Různé tloušťky podlahy a bočních stěn

Elektrická nebo manuální plachta

Hydraulické zadní čelo

Skládací nebo pneumatická ochrana proti 
podjetí

Levá, pravá nebo zadní vyklápěcí strana – 
sklopná i hydraulicky (                      Kippmatik)

LAKOVÁNÍ

Vicebarevné lakování dle přání zákazníkaJednobarevné základní lakování

SERVIS
Klademe velký důraz na rychlou odezvu, vyni-
kající služby a  prvotřídní podporu, abychom 
splnili vysoké požadavky a  očekávání našich 
zákazníků. Partneři a  zařízení EUROMIX 
MTP po celém světě mají personál a vybave-
ní, které Vám pomohou, kdykoli nás budete 
potřebovat.

Protože většinu nástaveb nákladních vozidel 
vyrábíme sami, můžeme zaručit rychlé a spo-
lehlivé dodávky náhradních dílů, a proto jsme 
na dodavatelích náhradních dílů závislí jen 
okrajově.

Máte Vy osobně nápad, jak zlepšit své pra-
covní postupy speciální úpravou na náklad-
ních vozidel, nebo byste jen rádi provedli 
drobné změny na autodomíchávačích či 
sklápěčkách? Promluvte si s  námi, najde-
me řešení, jak zlepšit Vaše pracovní procesy 
a tím i Vaši efektivitu.

Náš vyškolený personál je na Vaší straně, vždy 
je připraven pomoci s veškerými dotazy.

Získáte podporu ve všech oblastech výro-
by a  prodeje nástaveb od našich speciali-
zovaných zaměstnanců. Pomohou Vám se 
všemi otázkami týkajícími se Vašeho projek-
tu ve stavebnictví, těžbě nebo dopravě beto-
nu. Ať už jde o  designéra nástavbových dílů 
Vašeho nákladního vozidla, nebo projektové-
ho manažera, který odpoví na všechny Vaše 
dotazy při dodání Vámi objednaných vozidel.
Přejete si speciální lak pro svá vozidla? 
Potřebujete další volitelné příslušenství? 
Abychom splnili Vaše požadavky a očekávání, 
v  EUROMIX MTP pro Vás vždy děláme 
maximum.

Těšíme se na spolupráci a zefektivnění Vašeho 
podnikání.
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HD Truck Solutions

Hákový nosič s rukou 

Přeprava dřeva

V rámci naší široké nabídky vozidel nalez-
nete také různé konfigurace v provedení 
s hydraulickým jeřábem HIAB či Palfinger. 
Pro nejtěžší použití naleznete v naší nabíd-
ce značku EFFER.

Jedná se o vozidla pro přepravu stavební-
ho materiálu, dřeva či kontejnerů. Řešení 
pro odvoz kontejnerů máme jak v podobě 
ramenových, tak hákových nosičů, které je 
možné doplnit o hydraulický jeřáb.

Základní konfigurace vozidel lze doplnit o 
bohatou doplňkovou výbavu, např. boxem 
pro nářadí.

Výhodou výše uvedených nástaveb je 
kromě jejích kvality také jejich dostu-
pnost. Abychom splnili Vaše požadavky co 
nejdříve,  disponujeme širokými skladovými 
zásobami.

Pro přepravu stavebního i komunálního odpadu je potřeba 
disponovat technikou, na kterou lze spoléhat za všech pod-
mínek. I proto jsou naše vozidla vybavena hydraulickými 
jeřáby a hákovými či ramenovými nosiči kontejnerů těch 
nejkvalitnějších značek.

Vozidla jsou postavena tak, aby Vaši práci odvedla nejen rych-
le, ale také kvalitně. Protože každá činnost má své specifické 
požadavky, nabízíme širokou škálu podvozků i nástaveb pro 
co nejefektivněji odvedenou práci!

Transport dřevin z náročných podmínek je Vaší každo-
denní výzvou. Tou naší je poskytnutí vhodného vozidla pro 
usnadnění Vaší práce. Pro splnění vysokých požadavků 
nabízíme vozidla, přívěsy i návěsy z těch nejkvalitnějších 
komponentů.
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Přeprava materiálu
Ať už převážíte stavební materiál, lešení nebo skladové 
kontejnery, poskytujeme řešení v podobě valníků s hy-
draulickou rukou.

Nezávisle na hmotnosti přepravovaného materiálu, 
nabízíme řešení pro nakládání lehkých i velmi těžkých 
břemen. A to ve velmi krátkém čase, aby nedocházelo 
ke zbytečným prostojům Vašeho vozidla.

Naše vozidla se vyznačují robustností vycházející z kva-
lity použitých komponentů.

Pro maximální využití Vašeho vozidla nabízíme rozsáhlé 
možnosti individuální konfigurace podvozků, valníků, 
tak i hydraulických jeřábů. Abyste ve Vašem novém 
voze nalezli skutečného pomocníka, který odpovídá 
veškerým nárokům, naleznete u nás např. podvozky s 
pohonem všech kol, které jsou oblíbenou variantou při 
přepravě nákladů ve ztížených podmínkách nebo vo-
zidla se spací kabinou, která jsou vhodná na dálkovou 
přepravu.



ACHUM TRADE a.s. / Bohdalecká 1460/8 / 110 00 Praha 10 / Česká republika

Telefon: +420 602 868 888 / Pevná linka: +420 266 710 160 / E-Mail: m.mucha@euromixmtp.cz

TĚŠÍME SE NA VÁS!
euromixmtp.cz


	EUROMIX MTP – WIR STELLEN UNS VOR
	Fahrmischer von 7 bis 15 m3
	Mischauflieger von 10 bis 15 m3
	Betonmischer 
STANDARD ZUBEHÖR
	Betonmischer 
OPTIONS ZUBEHÖR

