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17 stycznia}})9 r. odbyłasię w Warszawie uroczysta prezentacjanajdłuższejw Europie pompy do bętonu, wyprodukolvanejprzez Sermac. Mający długość
65 m model Sirio 6RZ65
to projekt inżynierów mediolańskiej firmy, wykonany nazamówienie dostawcy usług pompowania betonu - firmy Pompbet
zWarszawy. Podczas spotkaniao nowym modelu opowiadali
Vita]iano del Zotto - prezesfirmy Sermac, a takżejej Wiceprezes
Dario Viello oraz dyrektor marketingu Alessandro Viello.
Zagraticznym gościomtowarzyszyli:.Andrzej Ciepiela _ właś_
ciciel Ciepiela Technology Promotion (dysĘbutor pomp Sermac
w Polsce)orazjego współpracownicy-Janusz Rotblum. dyrektor techniczny i Dariusz Dębowski, dyrektor handlowy.
Zagadnteruapraktycznęnatomiastomówił właścicielnajdłuższej
pompy _ Dariusz Strębski z firmy Pompbet. W trakcie konferencji dokonano prezentacji firm, omówiono ich zap|ecze
i dotychczasowe osiągnięcia. Duże wrazenię zrobiło porównanie ubiegłorocznych wyników sprzedazy z wynikami f007 r.
zaprezentowale przez firmę Ciepiela, która zanotowaławzrost
obrotów z 3,49 m|n do 27,84 m|n z|. Opr6cz prezentacji dokonań referujący zwrócili uwagę na ważnezagadnienia zwiqzane

zbezpieczeństwem eksploatacji pomp, co wiążesię m'in. z bra_
kiem prawnych unormowań nakazujqcych obowiązkowe ptzegl4dy sprzętu.6RZ65 to pompa zabudowana na 5-osiowym
podwoziu Mercedes-Benz 41.46, osiągającawydajnośćI49 m3h
przy ciśnieniu]6bnów. Srednicajej rurociąguwynosi 125 mm.
Ramiona pompy wykonano ze stali WELDOX 900 szwedzkiej
firmy SSAB ' Podzespołyzaśpochodz4od najlepszych światowych producentów.tj. Bosch-Rexroth,Rother Erde' Stiebel,Esser
Werker. Szóste ramię pompy umozliwia ruch w zakresie 90o'
ułatwiającpompowaniew trudnychpozycjach.Maksymalny pionowy zasięgpompy wynosi 64,35m,jej poziomy zasięgto 60,35 m,
a maksyrnalny pionowy zasięgw dół - 50 m. Warto dodać,ze firma
Ciepiela Technology Promotion w czasie 3.letniej współpracy
z firm4 Sermac sprowadziłana polski rynek ponad 100 pomp'
Nowością2009 r., oprócz pompy 6RZ65' jest takżepompo-beto(PS)
nomieszarkaTwinstar 4Z33 o wysięgu 33 m.
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