
Pompmixers zijn de ideale oplossing voor het transport van 

betonspecie van de Mebin-centrale naar de bouwplaats.  

Zij brengen betonspecie en betonpomp in één keer bij de klant. 

De pompmixer verpompt de meegebrachte betonspecie direct in 

het werk. Wanneer er meer betonspecie nodig is, verpompt de 

pompmixer ook deze extra door truckmixers aangevoerde 

betonspecie.

Hoe ver kun je gaan in verpompen? Po
m

pm
ix

er
s

fe
br

ua
ri 

20
20

Pompmixers



Pompmixers
Maatwerk in snel en efficiënt betonstorten 
voor kleine en middelgrote projecten

Pompmixers maken niet alleen het vervoer van de betonspecie mogelijk 

maar ze verpompen ook deze betonspecie naar onder andere moeilijk 

bereikbare stortplaatsen zonder extra hulp van kranen, kubels, kruiwa-

gens enzovoort. Zo vormen de hekken, draden, tuinen, geparkeerde 

auto’s, deur- of raamopeningen geen obstakel meer. Dit betekent het 

eenvoudiger en sneller storten van betonspecie en een complete service 

aan de klant. 

Het bereik van onze pompmixers is weergegeven in de onderstaande 

afbeeldingen. Door de koppeling van extra flexibele slangen is het zelfs 

mogelijk het bereik te vergroten tot wel 38 meter. De stortcapaciteit van 

de pompmixer is circa 25 m³ per uur.
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Toepassingsgebieden

Een pompmixer kan ingezet worden voor de meest uiteen-

lopende projecten in de woning- en utiliteitsbouw, weg- en 

waterbouw en in de agrarische sector.

Vooral bij kleinere projecten levert de pompmixer tijdwinst 

op. Zoals bij renovatiewerkzaamheden in de woning- en 

utiliteitsbouw, in de binnenstad of bij particulieren. 

Eisen aan betonspecie

Bij een stort door middel van slangen wordt het beton- 

speciemengsel verder verfijnd. Een flexibele, dunnere  

pompleiding stelt immers specifieke eisen aan de kwaliteit 

van de betonspecie.

Alleen aangepaste mengels kunnen door een dergelijke 

slanke leiding verpompt worden. Mebin heeft specifiek 

voor deze toepassing een product ontworpen dat compleet 

is afgestemd op deze verwerkingswijze: Citycrete®.

Citycrete®

Citycrete® combineert de lichtere en flexibele pompleidingen 

met een speciaal daarop afgestemd betonspeciemeng-

sel. De leiding is aanzienlijk slanker waardoor een flinke 

gewichtsreductie wordt bereikt. De stortploeg kan hierdoor 

gemakkelijker en sneller werken.

Het storten van betonspecie in kelders, kleine ruimtes en 

moeilijk te bereiken plaatsen wordt aanzienlijk vereen-

voudigd.

Voordelen 

   Oplossing voor moeilijk bereikbare stortplaatsen

  Hekken, draden, tuinen, deur- of raamopeningen vormen 

geen obstakels meer

  Betonstorten is afgestemd op uw wensen

  Eenvoudige organisatie op het werk

  Geen kranen, kubels en kruiwagens meer nodig

  Opdracht voor het leveren, pompen en storten van 

betonspecie is één handeling

  Maximale afstemming van de stortsnelheid op de 

organisatie van het werk

  Maximale afstemming van de betonspecie op de 

pompmixer

  Besparing van manuren

  Ideaal voor particuliere woningen en binnenstedelijk 

bouwen

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de inzetbaarheid en de moge-

lijkheden van onze pompmixers, neem dan contact op met 

de dichtstbijzijnde Mebin-centrale. 



Duurzaam bouwen, samen met u
Duurzaamheid en de beperking van de milieu-
belasting speelt op verschillende vlakken, van-
af het ontwerp via de gebruiksfase tot aan het 
hergebruik.
Samen met haar partners binnen het bouwpro-
ces zorgt Mebin voor een ecoverantwoorde 
aanpak.

Mebin biedt ondersteuning voor:
  de verbetering van de milieuprestaties van 
bouwmaterialen en -producten op basis van 
LCA
  het in beeld brengen van de CO2-footprint 
van uw specifieke betonproducten
  het CO2-neutraal bouwen door middel van 
emissiereductie certificaten.

Mebin is houder van het CSC certificaat Goud. 
Met dit certificaat garandeert Mebin aan haar 
klanten duurzame betonmortel. CSC zorgt er-
voor dat producenten in de betonindustrie 
duurzaamheid aantoonbaar maken en richt 
zich op de gehele keten. CSC beoordeelt o.a. 
duurzame ontwikkeling met betrekking tot de 
verantwoorde en transparante herkomst van 
grondstoffen, de volledige milieu-impact en de 
impact op de sociale en economische omge-
ving van de onderneming. 
Samenwerken met Mebin verschaft u zeker-
heid op het gebied van duurzaam bouwen met 
beton.

Algemeen
Mebin is marktleider op het gebied van beton-
mortel in Nederland, zowel qua volume, pro-
ductenprogramma als betonkennis. Mebin 
heeft verspreid over het land een dertigtal  
moderne eigen centrales. Voor het transport 
van de betonmortel staan circa 200 truck-
mixers en 20 pompmixers ter beschikking. 
Aan zowel de directe afnemers als aan derden 
geeft Mebin tevens specialistische adviezen 
over de toepassingsmogelijkheden van beton 
en over het gebruik van andere cementgebon-
den species.

Bestellingen
T 073 206 60 00 
bestellingen@mebin.nl 
F 073 206 60 10

www.mebin.nl
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