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DOSKONAŁE BETONIARNIE DO PREFABRYKACJI 
I BETONU TOWAROWEGO

Aż do 60 m3/h
Mieszalnik planetarny

Aż do 120 m3/h
Mieszalnik dwuwałowy

Aż do 60 m3/h
Mieszalnik planetarny

Aż do 130 m3/h
Mieszalnik dwuwałowy

Aż do 40 m3/h
Mieszalnik planetarny

Aż do 60 m3/h
Mieszalnik planetarny

Aż do 100 m3/h
Mieszalnik dwuwałowy

BETONIARNIE STACJONARNE
INSTALACJA 
DROGOWA

 INSTALACJA MOBILNA



Od 1967 roku zarządzamy całościowo procesami wytwarzania, transportu

i dystrybucji betonu i stale ulepszamy nasze rozwiązania, tworząc  

zintegrowane i dostosowane do potrzeb klientów

systemy technologiczne 

Przez ostatnie 55 lat pozostajemy wierni naukowej pasji naszego 

założyciela, Lamberto Marcantonini, który nauczył nas pokonywać wszelkie 

trudności dzięki wytrwałości i pracy.

Dziś jego syn Andrea Marcantonini kontynuuje tradycję wyjątkowej 

w każdym calu firmy, planując jej jeszcze większy rozwój na rynkach 

światowych .

Nasza misja pozostaje niezmienna na kolejne lata:

dostarczać spersonalizowane rozwiązania, z zaangażowaniem 

współpracując z naszymi partnerami, aby osiągnąć wspólny cel: 

ułatwić wszystkim pracę. Chcemy tworzyć z naszymi klientami 

relacje oparte na zaufaniu i pewności, dążąc do stworzenia silnych 

i stabilnych relacji osobistych, poza środowiskiem pracy.



MCF-BALNITAK
Gama betonowni MCF-B Alnitak została opracowana na 
potrzeby producentów betonu przy maksymalnej wydajności 
do godz. 120 m³/godz. Projekt każdego detalu ma na celu 
zapewnienie wysokiej niezawodności i funkcjonalności 
podczas produkcji dużych ilości wysokiej jakości betonu.
(dzięki mieszarce dwuwałowej). 
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MCF-B 
ALNITAK

Zsyp dozujący do 
załadunku kruszywa

Mieszarka dwuwałowa do najszybszej 
produkcji betonu wysokiej jakości

Minimalne fundamenty 
i brak konieczności 
wykonywania wykopów 

Pomieszczenie 
kontrolno-serwisowe 
zintegrowane 
w konstrukcji 
mieszarki/schodów

Konstrukcja 
wsporcza mieszarki 
umożliwiająca 
przejazd gotowej 
mieszanki
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MCF-B 
ALNITAK X-80

MCF-B 
ALNITAK X-100

MCF-B 
ALNITAK X-120

Typ mieszalnika
Dwuwałowy 
3000/2000

Dwuwałowy 
3750/2500

Dwuwałowy 
4500/3000

Wydajność produkcyjna  
na godzinę 80 m3/h 100 m3/h 120 m3/h

Ilość kruszyw 4 x 22 m3

Magazyn kruszyw 88 m3

System automatyzacji CompuNet®

Wysokość wyładunkowa 
betonu  4,2 m

Konfiguracja Wysyłka 4 ciężarówek

Kompresor 4 kW

Całkowita moc zainstalowana 144 kW 160 kW 180 kW
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MCF-SALDEBARAN
Seria betoniarni MCF-S Aldebaran została zaprojektowana z myślą 

o potrzebach producentów betonu o maksymalnej wydajności 
do 60 m3/h. Zastosowanie mieszalnika planetarnego 

umożliwia wytwarzanie wysokiej jakości betonu we 
wszystkich klasach konsystencji 
(S0-S5).
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MCF-SALDEBARAN MCF-S 
ALDEBARAN 

Optymalna wysokość 
załadunku kruszyw

Mieszalnik planetarny 
do produkcji betonu najwyższej 
jakości

Minimalne 
fundamenty i brak 
wykopów

Taśmociąg piasku 
zapewniający wysoką 
dokładność w szerokim 
zakresie warunków 
wilgotnościowych

Kabina sterownicza/
obsługowa zintegrowana 
z konstrukcją betoniarni

Wysokość pod mieszalnikiem 
przystosowana do załadunku 
betonowozów i innych 
pojazdów
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MCF 
ALDEBARAN 20

MCF 
ALDEBARAN 30

MCF 
ALDEBARAN 40

MCF 
ALDEBARAN 60

Typ mieszalnika
Planetarny 
750/500

Planetarny 
1125/750

Planetarny 
1500/1000

Planetarny 
2250/1500

Wydajność produkcyjna na 
godzinę

20 m3/h 30 m3/h 40 m3/h 60 m3/h

Ilość kruszyw 4 x 15 m3 4 x 15 m3 4 x 15 m3 4 x 20 m3

Magazyn kruszyw 60 m3 60 m3 60 m3 80 m3

System automatyzacji CompuNet®

Wysokość wyładunkowa 
betonu

 2.5 - 4,1 m

Konfiguracja 2 x 40’ kontener OT

Kompresor 3 kW

Całkowita moc zainstalowana 40 kW 55 kW 90 kW 110 kW
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MCF-B 

RIGEL
Seria betoniarni MCF-B Rigel została opracowana 
na potrzeby zakładów o dużej  wydajności  
betonu, do 135 m3/h.

Projektując każdy detal skupiliśmy się 
na zapewnieniu wysokiej niezawodności 
i funkcjonalności podczas produkcji dużych ilości 
betonu wysokiej jakości
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Optymalna wysokość 
załadunku kruszyw

Mieszalnik dwuwałowy 
do najszybszej produkcji dużych 
ilości betonu wysokiej jakości

Optymalnie zaprojektowany system 
załadunku kruszywa do mieszalnika 
ze zbiornikiem pośrednim

Minimalne fundamenty
i brak wykopów

Konstrukcja wsporcza pod 
mieszalnikiem umożliwia przejazd 
betonowozów

Taśmociąg piasku zapewniający 
wysoką dokładność 
w szerokim zakresie warunków 
wilgotnościowych

Kabina sterownicza/
obsługowa zintegrowana 
z konstrukcją betoniarni

MCF-B 
RIGEL 
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MCF RIGEL 60 MCF RIGEL 80 MCF RIGEL 100 MCF RIGEL 130

Typ mieszalnika
Dwuwałowy 
2250/1500

 Dwuwałowy 
3000/2000

Dwuwałowy 
3750/2500

Dwuwałowy 
5000/3350

Wydajność produkcyjna na 
godzinę

60 m3/h 80 m3/h 100 m3/h 130 m3/h

Ilość kruszyw 4 x 20 m3

Magazyn kruszyw 80 m3

System automatyzacji CompuNet®

Wysokość wyładunkowa 
betonu

 4,1 m

Konfiguracja 3 x 40’ kontener OT

Kompresor 3 kW 4 kW 4 kW 4 kW

Całkowita moc zainstalowana 110 kW 180 kW 220 kW 280 kW
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MCM 

BELLATRIX L
Seria mobilnych betoniarni MCM Bellatrix L doskonale łączy 
wydajność instalacji stacjonarnej z elastycznością konfiguracji 
mobilnej. Dzięki absolutnie innowacyjnemu rozplanowaniu, 
betoniarnia składa się z dwóch 40’ standardowych kontenerów : 
niezwykle łatwa w transporcie (drogowym, kolejowym, morskim), 
minimalna potrzeba fundamentowania i konstrukcja plug & play 
umożliwiająca uruchomienie w zaledwie kilka godzin.
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MCM 
BELLATRIX L 

Optymalna 
wysokość 
załadunku 
kruszyw

Mieszalnik planetarny 
do produkcji betonu 
najwyższej jakości 

Doskonale zaprojektowana kompaktowa 
konstrukcja, mieszcząca się w dwóch 
kontenerach 

Bez fundamentów
i wykopów

Przemyślany system 
transportu mieszalnika 
na szynach w celu szybkiego 
montażu

Taśmociąg piasku zapewniający 
wysoką dokładność 
w szerokim zakresie warunków 
wilgotnościowych
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MCM BELLATRIX L 40

Typ mieszalnika
Planetarny 
1500/1000

Wydajność produkcyjna na 
godzinę

40 m3/h

Ilość kruszyw 3 x 25 m3

Magazyn kruszyw 75 m3

System automatyzacji CompuNet®

Wysokość wyładunkowa 
betonu

2,5 m

Konfiguracja 2 x 40’ kontener HC

Ciężar 29 t

Kompresor 3 kW

Całkowita moc zainstalowana 110 kW

19



MCM 

BELLATRIX H 

Seria mobilnych betoniarni MCM Bellatrix L 
doskonale łączy wydajność instalacji stacjonarnej 
z elastycznością konfiguracji mobilnej. Dzięki 
absolutnie innowacyjnemu rozplanowaniu, 
betoniarnia składa się z dwóch 40’ standardowych 
kontenerów : niezwykle łatwa w transporcie 
(drogowym, kolejowym, morskim), minimalna 
potrzeba fundamentowania i konstrukcja plug & play 
umożliwiająca uruchomienie w zaledwie kilka godzin.
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MCM 
BELLATRIX H 

Mieszalnik planetarny
do produkcji betonu 
najwyższej jakości

Doskonale zaprojektowana kompaktowa 
konstrukcja mieszcząca się w dwóch 
standardowych kontenerach 

Bez fundamentów 
i wykopów

Wysokość montażu mieszalnika 
odpowiednia do załadunku 
gotowego betonu do betonowozów 
i innych pojazdów.

Optymalna 
wysokość 
załadunku 
kruszyw

Taśmociąg piasku zapewniający 
wysoką dokładność 
w szerokim zakresie warunków 
wilgotnościowych
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MCM BELLATRIX H 40 MCM BELLATRIX H 60

Typ mieszalnika Planetarny 1500/1000 Planetarny 2250/1500

Wydajność produkcyjna na 
godzinę

40 m3/h 60 m3/h

Ilość kruszyw 3 x 25 m3

Magazyn kruszyw 75 m3

System automatyzacji CompuNet®

Wysokość wyładunkowa 
betonu

4,1 m

Konfiguracja 2 x 40’ kontener HC

Ciężar 29 t

Kompresor 3 kW

Całkowita moc zainstalowana 110 kW 140 kW
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MCM SIGMA
Seria betoniarni MCM SIGMA została opracowana na potrzeby dużych 
i szybkich produkcji betonu, do 100 m3/h.
Konstrukcja każdego detalu jest ukierunkowana na zapewnienie 

wysokiej niezawodności i funkcjonalności podczas produkcji dużych 
ilości betonu wysokiej jakości, łącząc te cechy z minimalnymi 
fundamentami i doskonałym projektem MCM modułów 

magazynujących kruszywo.
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MCM 
SIGMA 

Optymalnie zaprojektowana 
kompaktowa konstrukcja 
magazynu kruszyw mieszcząca 
się w dwóch kontenerach

Mieszalnik dwuwałowy do najszybszej 
produkcji dużych ilości betonu wysokiej jakości

Doskonały projekt modułowego systemu grupy mieszającej 
z dwoma wstępnie zmontowanymi modułami do rozładunku 
kruszywa oraz wag i mieszalnika, ze zintegrowanymi pomostami 
konserwacyjnymi na wszystkich poziomach

Minimalne fundamenty
i brak wykopów

Konstrukcja wsporcza pod 
mieszalnikiem umożliwia 
przejazd betonowozów

Kabina sterownicza/obsługowa 
zintegrowana z konstrukcją 
betoniarni

Taśmociąg piasku zapewniający 
wysoką dokładność 
w szerokim zakresie warunków 
wilgotnościowych

Optymalna wysokość 
załadunku kruszyw
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MCM SIGMA 60 MCM SIGMA 80 MCM SIGMA 100

Typ mieszalnika
Twin Shaft 
2250/1500

 Twin Shaft 
3000/2000

Twin Shaft 
3750/2500

Wydajność produkcyjna na godzinę 60 m3/h 80 m3/h 100 m3/h

Ilość kruszyw 4 x 20 m3

Magazyn kruszyw 80 m3

System automatyzacji CompuNet®

Wysokość wyładunkowa betonu  4,1 m

Konfiguracja 2 x 40’ kontener MCM + 1 x 40’ kontener OT

Kompresor 3 kW 4 kW 4 kW

Całkowita moc zainstalowana 110 kW 180 kW 220 kW
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MCR SAIPH
Seria mobilnych betoniarni MCR Saiph została opracowana 
na potrzeby przemieszczających się placów budów. 
Całość zabudowana jest na homologowanej naczepie 
z systemem sprzęgania z ciągnikiem; jednostka sterująca jest 
całkowicie okablowana i podłączona, dzięki czemu montaż 
i uruchomienie są niezwykle łatwe i szybkie.
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MCR SAIPH

Perfekcyjnie zaprojektowana 
konstrukcja mobilnej 
betoniarni mieszcząca 
się na jednej naczepie 
ciężarowej

Bez fundamentów 
i wykopów

Kabina sterownicza/obsługowa 
zintegrowana z konstrukcją 
naczepy

Optymalna wysokość 
załadunku kruszyw

Mieszalnik planetarny 
do produkcji betonu 
najwyższej jakości

Wysokość montażu mieszalnika 
odpowiednia do załadunku 
gotowego betonu do betonowozów 
i innych pojazdów
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MCR SAIPH 45 MCR SAIPH 60

Typ mieszalnika Planetarny 1500/1000 Planetarny 2240/1500

Wydajność produkcyjna na godzinę 45 m3/h 60 m3/h

Ilość kruszyw 4 x 10 m3

Magazyn kruszyw 40 m3

System automatyzacji CompuNet®

Wysokość wyładunkowa betonu 4,1 m

Konfiguracja 1 Naczepa

Ciężar 18,5 t 21,5 t

Kompresor 3 kW

Całkowita moc zainstalowana 95 kW 120 kW
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MCT ITALY SRL 
Via Perugia, 105 
06084 Bettona (PG) Italy
Tel.: +39 075 988.551 
Fax: +39 075 988.5533
Email: mail@marcantonini.com

marcantonini.com

Betoniarnie dla producentów prefabrykatów oraz betonu towarowego

Systemy dystrybucji betonu

Oprogramowanie do automatyki przemysłowej i systemy sterowania

#BLUEHEART
Nasze zaangażowanie
w nasze dziedzictwo

Autoryzowany przedstawiciel w Polsce:

Tel. +48 508184533
Tel. +48 48 6681085  
Email: info@ciepiela.eu

www.ciepiela.eu

CIEPIELA TECHNOLOGY PROMOTION


