beton pompası üniteleri
concrete pump parts

37m kamyon üstü
beton pompası
37m truck mounted concrete
pump

kule dönüş ünitesi
tower rotation unit
üst kule ve rulmandan oluşur / it consist of head and slewing bearing

üst yapı / body work

47m kamyon üstü
beton pompası
47m truck mounted concrete
pump

hydraulic distributor unit

üst yapı / body work

kulenin sonsuz dönüşünü sağlayan
ünitedir / this unit gives endless rotation to tower

beton sevk manuel
kumanda ünitesi

küçük pompa
merkez konisi

concrete pouring manual unit
hazne ve manuel kontrol ünitesi
/ hopper and manual control unit

bom kumanda
manuel ünitesi
manual boom control unit
pompa bomlarını manuel olarak
kumanda eder / activates boom of
pump manually

pompa tahrik dişli
ünitesi

power take off unit

dişli kutusu şafttan gelen gücü pompalara iletir / gearbox transmits the
power coming from shaft to pumps
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bom hidrolik dağıtıcı
ünite

centre cone for small pump

gömleklerden gelen betonu çıkış
borusuna sevk eder / it transmits
concrete coming from jackets to outlet pipe

uzaktan kumanda
remote control
pompanın bom hareketini ve gaz
sistemini kontrol eder / it controls
movement of boom and engine
power

su pompası ünitesi
water pump unit
pompanın temizliğinde tazyikli su
sağlar / it supplies pressurized water
for cleaning

beton
pompası
üniteleri
concrete pump
parts

hazne grubu
hopper assembly
mikserden gelen betonu silindir
gömleğine yönlendirir / manipulates
concrete which cones from hopper
to the jacket

hazne beton basma
ünitesi
hopper concrete pumping unit
haznedeki betonu hidrolik pistonlar
yardımıyla beton gömleklerine basar /
pumps concrete to jackets by means
of hydraulic pistons

beton sevk silindiri
pistonu
concrete pumping cylinder
piston
beton gömleğindeki betonu itmeye
yarar / push the concrete which is in
the concrete jacket

hazne çıkış dirseği
hopper outlet elbow
hazneden gelen betonu beton boru
hattına iletir / transports concrete
which comes from hopper to concrete pipeline

kule dönüş
redüktörü
tower slewing gearbox
kule dişlisini tahrik eder / drives
slewing gear

hidrolik distribütör
hydraulic distributor
kulenin sonsuz donüşünü sağlar /
provides endless rotation to tower

koni silindir çatalı
center cone yoke
koni pistonlarının ve koninin yön
değiştirmesini sağlar / provides charging direction of cone pistons and
cone

beton boru kelepçe
ve contası

concrete pipe clamp and
gasket

Beton borularının eklenmesine ve
sızdırmazlığını sağlar / connects concrete pipes and provides tightness

beton boru hattı

ikiz aşınma plakası

concrete pipeline

twin wear plate

pompalanan beton bu sistem aracılığı
ile taşınır / pumped concrete is transferred by means of this system

Beton sevk konisinin çalıştığı yüzey /
center cone tube works on this plate
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