
Usinas de produção de concreto com elevador de braço radial
Concrete batching plants with radius lift arms 
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USINAS DE PRODUÇÃO DE CONCRETO 
COMPLETAMENTE AUTÔNOMA COM BETONEIRA
BATCHING PLANTS COMPLETELY AUTONOMOUS 
WITH DRUM MIXER



UNIDADE HIDRÁULICA
HYDRAULIC UNIT

ESTRUTURA DE SUPORTE
SUPPORTING FRAME

PROTEÇÃO DA BETONEIRA
DRUM MIXER GUARD

GUIA DE OPERAÇÃO DO DISPOSITIVO
TRANSLATING SKIP GUIDE

BETONEIRA
DRUM MIXER

DISPOSITIVO DE ALIMENTAÇÃO
SKIP

SILO CIMENTO
CEMENT SILO



PARAFUSO ALIMENTADOR
SCREW FEEDER

FUNIL PARA CIMENTO COM PARAFUSO ALIMENTADOR INCORPORADO
CEMENT HOPPER WITH INCORPORATED SCREW FEEDER

FUNIL DE PESAGEM DE AGREGADOS
AGGREGATE WEIGHING HOPPER

BRAÇO ELEVADOR RADIAL
RADIUS LIFT ARM

TRANSPORTADOR DE AGREGADOS
AGGREGATES CONVEVOR

CORREIA DO TRANSPORTADOR DE AGREGADOS
AGGREGATE CONVEYOR BELT

PROTEÇÃO DA CORREIA DO TRANSPORTADOR
CONVEYOR BELT GUARD

BOMBA DE ÁGUA
WATER PUMP
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Experiência no setor, tecnologia aplicada à usinas e a filosofia de evolução contínua, se traduz na capacidade que o Grupo IMER 
tem de garantir uma produção de concreto de altíssima qualidade para qualquer consistência. 
Além disso, o braço de elevação radial BTK são compactos e versáteis, fazendo com que seja apropriado para locais pequenos, 
onde ele é capaz de operar com consistência e de forma totalmente independente.

Experience in the sector, the applied technology to the plants and the ONGOING EVOLUTION philosophy mean that the IMER 
Group is able to guarantee the production of VERY HIGH QUALITY CONCRETE for any  class of consistency.
In addition, the BTK radius lift arm batching plants are compact and VERSATILE, making them suitable for small sites, where 
they are able to operate constantly and completely INDEPENDENTLY.
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No início do ciclo de produção o operador defi ne o nível desejado de 
fl uidez do concreto. O mecanismo de auto-regulagem do abastecimento 
de água, acionado por um sistema ajustável de controle de fl uido de 
alimentação, desempenha a função de manter o pré-estabelecido nível 
de fl uidez em todas as etapas da produção. Isto é conseguido de forma 
totalmente independente e com auto-regulagem. O sistema de água é 
automático com auto-regulagem da bomba do motor e do tanque.

At the start of the production cycle the operator sets the desired level of 
concrete fl uidity. The self-regulating water supply mechanism, activated 
by an adjustable fl uid power control system, performs the function 
of maintaining the pre-established level of fl uidity throughout all the 
stages of production. This is achieved completely independently and 
is self-regulating. The water system is automatic with self-regulating 
motor pump and tank.

  auto-regulagem de abastecimento de água
self-regulating water supply
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 silo com parafuso 
 alimentador (Opcional)
silo with incorporated
screw feeder (Optional)
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O sistema automaticamente posiciona o dispositivo do ponto de elevação 
para o ponto de descarga, graças à guia deslizante. O operador de 
guindaste pode coletar o concreto produzido de forma rápida, facil e em 
completa segurança. 

The system automatically positions the skip from the lifting point to the 
unloading point thanks to the travelling skip guide. The crane operator can 
collect the concrete produced, quickly and easily, and in complete safety.

  dispositivo deslizante
translating skip guide

A pesagem de concreto e agregados é realizada utilizando equipamento 
CERTIFICADO: lotes ocorrem em funis separados, ligados à um sistema 
de alavanca com células de carga certifi cada.

Weighing of concrete and of aggregates is carried out using CERTIFIED 
weighing equipment: batching takes place in separate hoppers connected 
to a lever system with certifi ed load cells.

 sistema de pesagem certificado
certified weighing system

Ativado por um único motor elétrico, a unidade de controle de fl uido e 
potência  coloca em operação todas as partes mecânicas e móveis da 
usina (braço elevador radial, correia transportadora, guia deslizante 
de dispositivo) reduzindo com isso  a necessidade de trabalhos de 
manutenção.

Activated by a single electric motor, the fl uid power control unit sets 
in motion all the mechanical and moving parts of the plant (radius lift 
arm, aggregate transfer belt, skip guide..) and reduces of maintenance 
operations. 

   unidade de controle de fluido
     e potência
fluid power control unit
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Os painéis de controle elétrico do IMER GROUP  são capazes de oferecer 
muitas soluções possíveis para o gerenciamento e controle de usinas de braço 
elevador radial satisfazendo necessidades específi cas do cliente.
As soluções oferecidas variam desde painéis de placa única  até multi 
painéis: todos os sistemas são submetidos a testes rigorosos, a programação 
e instalação são feitas por pessoal especializado, garantindo assim  alta 
qualidade de desempenho operacional e produtivo.

The IMER Group electric control boards are able to offer many possible 
solutions for the management and control of radius lift arm plants depending 
on the specifi c needs of the client.
The solutions offered range from single-formula boards to multi-formula 
boards: all the systems undergo strict testing, programming and installation by 
specialised personnel, thus guaranteeing high quality performance, operation 
and production.

   unidade de gestão
management unit

A Mono Unidade de Gestão  permite que as usinas com braço elevador 
radial possam ser ativadas manualmente e de forma autônoma.
É composto  de:
• Painel elétrico com proteção IP 54
• Tela de proteção transparente na seção de controle
• Painel de controle
• Display de peso e pré-seleção para cimento e agregados
• Contactores
• Dispositivos de proteção do motor em caso de sobrecarga e perda de fase
• Painel electronico microprocessador
• Software (por Le Offi cine Riunite Udine S.p.A.)
• Impressora: sob pedido das receitas, a composição real de cada ciclo,  
 a data e a hora em que o ciclo é realizado e o consumo total dos  
 distintos componentes podem ser impressos.

The Mono-formula management unit allows for the radius lift arm plants 
to be activated manually and autonomously.
It is made up of:
• Electric board with IP 54 protection
• Transparent protection screen in the control section 
• Control panel
• Display and pre-selector for cement and aggregate weight
• Contactors
• Motor protection devices in the event of overload and loss of phase
• Electronic microprocessor board
• Software (by Le Offi cine Riunite Udine S.p.A.)
• Printer: upon request the receipts, the real composition of each 

cycle, the date and time that the cycle is carried out and the total 
consumption of the various components can be printed.

     mono unidade de gestão
mono-formula management unit
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     unidade de gestão multi-fórmula
multi-formula management unit 

MANUAL DE OPERAÇÃO
Uma vez que a chave comutadora tenha sido defi nida como MANUAL, as 
fases do ciclo (controle de pesagem mostrando aumento do peso no visor - 
TRANSFERÊNCIA PARA MISTURADOR e esvaziamento) são realizadas 
quando os controles pertinentes são ativados.
OPERAÇÃO AUTÔNOMA
Com a chave comutadora defi nida como AUTÔNOMO/AUTÔNOMA, e 
depois de defi nida a adequada pré-seleção com as quantidades de cimento, 
água e agregados, a máquina (iniciando-se através do botão Iniciar) começa 
o ciclo de produção, mediante a recolha das quantidades de material pré-
estabelecidas  e os transferem para o misturador de concreto. Concluída a 
fase de mistura  (aproximadamente 30 “) e colocando-se o dispositivo na 
guia deslizante, a máquina começará a esvaziar.
Uma vez que a descarga tenha terminado, o material para o próximo ciclo, 
que já foram recolhidos durante as fases de mistura e descarga do ciclo 
anterior, é  transferido para o misturador de concreto de forma autônoma.

MANUAL OPERATION
Once the change-over switch has been set to MANUAL, the phases of 
the cycle (WEIGHING- controlling the increase in weight on the display 
- TRANSFER TO MIXER and EMPTYING) are carried out when the 
relevant controls are activated.
AUTONOMOUS OPERATION
With the change-over switch set to AUTONOMOUS, and after having 
set the appropriate preselectors with the quantities of cement, water and 
aggregates, the machine (started up using the START button) begins 
the production cycle by collecting the preset quantities of material and 
transferring them to the concrete mixer. Once the mixing phase has fi nished 
(approx. 30”) and the skip is inserted into the skip guide, the machine will 
begin to empty.
Once unloading has fi nished, the material for the next cycle, which has 
already been collected during the mixing and unloading phases of the 
previous cycle, is autonomously transferred to the concrete mixer.

MICRO CONTROLADOR PROGRAMÁVEL
(PROCESSO CONTROLADO)

A unidade de gestão multi-fórmula, como todos os sistemas de gestão IMER 
Group, garante precisas dosagens dos componentes nas quantidades exigidas 
pela fórmula. 
O sistema é composto de:
• Painel elétrico com proteção IP 54
• Tela de proteção transparente na seção de controle
• Display de pesagem digital 
• Contactores
• Dispositivos de proteção do motor em caso de sobrecarga e perda de fase
• Micro-controlador elétrico programável 
• Software (por Le Offi cine Riunite Udine S.p.A.)
• Teclado com display para apresentação dos recibos, parâmetros do processo  
 e para a exibição de consumo
• Impressora: sob pedido das receitas, a composição real de cada ciclo, a data 
 ea hora em que o ciclo é realizado e o consumo total dos distintos 
 componentes podem ser impressos.

PROGRAMMABLE MICRO-CONTROLLER ELECTRONIC UNIT 
(CONTROLLED PROCESS)

The MULTI-FORMULA management unit, like all the IMER Group 
management systems, guarantees precise batching of the components in the 
quantities required by the formula. 
The system is made up of:
• Electric board with IP 54 protection
• Transparent protection screen in the control section  
• Digital weight display 
• Contactors
• Motor protection devices in the event of overload and loss of phase
• Programmable micro-controller electronic equipment
• Software (by Le Offi cine Riunite Udine S.p.A.)
• Keyboard with display for presetting the receipts, the process parameters 

and for displaying consumption
• Printer: upon request the receipts, the real composition of each cycle, the 

date and time that the cycle is carried out and the total consumption of the 
various components can be printed.
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VÁLVULA DE SEGURANÇA
Isso permite o controle da pressão, dentro do silo, na fase de carga e vácuo 
durante a descarga (de acordo com os regulamentos de segurança).

SAFETY VALVE
This allows for the control, inside the silo, of pressure during the loading phase 
and vacuum during unloading (according to safety regulations).

SISTEMA DEW REMOÇÃO DE POEIRA (opcional)
O sistema de remoção de poeira, localizado na parte superior do silo, tem a 
função de impedir a dispersão de poeira ao redor, com o objectivo de proteger 
o meio ambiente. Sua instalação prova ser mais vantajoso do que um filtro de 
terra, tanto do ponto de vista de funcionamento quanto do econômico.

DUST REMOVING SYSTEM (Optional)
The dust removing system, located on top of the silo, has the function of 
preventing the dispersion of dust into the surroundings with the aim of 
protecting the environment. Its installation proves to be more advantageous 
than a ground filter, both from an operational and an economical point o f view.

   acessórios
accessories

A  pedido do cliente, um dispositivo de temporização pode ser previsto nos 
lotes de  aditivos; sua operação está estritamente ligada ao ciclo de produção 
automática da usina de mistura de concreto.
É composta de:
• Bomba com motor 7,5 l / min Taxa de fl uxo - 0,25 Kw
• Comandos eléctricos
• Tubo de saída
• Tubo de entrada
A dosagem é efectuada através de um temporizador que ativa e desativa a 
bomba, dependendo da quantidade de aditivo requerida.

Upon request, a timed device can be provided for batching additives; its 
operation is strictly linked to the automatic production cycle of the concrete 
mixing plant.
It is made up of:
• Motor pump with 7.5 l/min fl ow rate - 0.25 kW
• Electric controls
• Delivery pipe
• Intake pipe
Batching is carried out via a timer which activates and deactivates the pump, 
depending on the quantity of additive required.

   usina temporizada de aditivo 
   (adt) (opcional)
automatic timed additive
plant (adt) (Optional)





        usina de concreto com funis de pesagem
batching plant with two weighing hoppers

   BTK 508 BTK 1008-TN BTK 1008-TR 

 A Pesagem de cimento | Cement weighing 30” 50” 50” 

 B Pesagem de agregagos | Aggregate weighing 59” 90” 80” 

 C Entrada de água | Advance water 3” 4” 4” 

 D Transferência de materiais |  Transferring of materials 36” 36” 36” 

 E Mistura e despejo | Mixing and emptyings 59” 90” 80”

 Fases que definem o ciclo | Phases that define the cycle B+C+D B+C+D B+C+D 

 Média de tempo por ciclo | Average time per cycle 98” 130” 120” 

 Produção/Saída por hora | Hourly output 16-18 m3/h 26-28 m3/h 28-30 m3/h

BTK 350

            informações técnicas
                     techinical data

BTK 508 BTK 508 2P BTK 1008

Capacidade Do misturador | Drum mixer capacity

Saída do concreto fresco por lote | Output of fresh concrete
per batch (V=1,25)

Saída de concreto compactado por lote | Output of compacted
concrete per batch

Estoque máximo de agregado | Maximum aggregate stockpile

Potência máxima absorvida | Maximum absorbed power

Peso do monobloco | Monobloc weight
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        usina de produção de concreto com um funil de pesagem
batching plant with one weighing hopper

   BTK 350 BTK 508 

 A Pesagem de cimento | Cement weighing 30” 20” 

 B Pesagem de Agregados | Aggregate weighing 40” 59” 

 C Entrada de água | Advance water 5” 3” 

 D Transferência de materiais |  Transferring of materials 40” 36” 

 E Mistura e despejo | Mixing and emptyings 70” 79”

 Fases que definem o ciclo | Phases that define the cycle A+B+C+D A+B+C+D 

 Média de tempo por ciclo | Average time per cycle 115” 118” 

 Produção/Saída por hora | Hourly output 9-11 m3/h 14-16 m3/h
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Notas: A1 = primeiro ciclo; A2, A3,... = seguintes ciclos / Notes: A1 = first cycle; A2, A3, … = following cycles

A1

B1

C1

A2

B2

C2

A3

D1 D2

   

 A Pesagem de cimento | Cement weighing

 B Agregados | Aggregate

 C Entrada de água | Advance water

 D Transferência de materiais |  Transferring of materials

 E Mistura e despejo | Mixing and emptyings E1 E2

Notas: A1 = primeiro ciclo; A2, A3, …= seguintes ciclos / Notes: A1 = first cycle; A2, A3, … = following cycles

A1

B1

C1

A2

B2

C2

A3

D1 D2

   

 A Pesagem de cimento | Cement weighing

 B Agregados | Aggregate

 C Entrada de água | Advance water

 D Transferência de materiais |  Transferring of materials

 E Mistura e despejo | Mixing and emptyings E1 E2

B3

C3
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Indicador de nível 
máximo
Maximum
level indicator

Indicador 
de nível mínimo
Minimum
level indicator

    sonda indicadora de nível de 
cimento no silo (Opcional)
  cement silo level indicator 
  with blade probe (Optional)

Pode ser aplicado sobre as especifi cações do cliente, para verifi car a 
quantidade de cimento no interior do silo.

It can be applied, upon the specifi cations of the client, to verify the quantity 
of cement inside the silo.

Notas: A1 = primeiro ciclo; A2, A3,... = seguintes ciclos / Notes: A1 = first cycle; A2, A3, … = following cycles

A1

B1

C1

A2

B2

C2

A3

D1 D2

   

 A Pesagem de cimento | Cement weighing

 B Agregados | Aggregate

 C Entrada de água | Advance water

 D Transferência de materiais |  Transferring of materials

 E Mistura e despejo | Mixing and emptyings E1 E2

Notas: A1 = primeiro ciclo; A2, A3, …= seguintes ciclos / Notes: A1 = first cycle; A2, A3, … = following cycles

A1

B1

C1

A2

B2

C2

A3

D1 D2

   

 A Pesagem de cimento | Cement weighing

 B Agregados | Aggregate

 C Entrada de água | Advance water

 D Transferência de materiais |  Transferring of materials

 E Mistura e despejo | Mixing and emptyings E1 E2



Le Officine Riunite - Udine S.p.A. reserva-se o direito de alterar as informações sempre que necessário 
por razões justificáveis, sem notificação prévia. Dessa forma, os dados e as dimensões não devem não 
ser considerados vinculados ou inalteráveis. As figuras podem incluir acessórios que não fazem parte das 
versões padrão das máquinas.

Le Officine Riunite - Udine S.p.A. reserve the right to change the information contained herein without 
prior notice where they consider it justified. The data and dimensions are therefore not to be considered 
as binding. The illustrations may include accessories and therefore they could be slightly different from 
the standard versions of the equipment.

Le Officine Riunite - Udine S.p.A.  
Concrete Machinery Division
Via Santa Caterina, 35 · 33030 Basaldella di Campoformido (Ud)
Tel. +39 0432 563911 · Fax +39 0432 562131
E-mail: oru@oru.it · www.imergroup.com
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DIMENSÕES | DIMENSIONS
  
  BTK 350 BTK 508 BTK 1008 

A (mm) 1650 1850 2050 
B (mm) 2350 / 2130 2550 2760 
C (mm) 3750 / 3180 3800 5200 
D (mm) 5160 5600 7000 
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