
Reliable
Low cost
High volume

Behin Control Sanat Co.   

کیفیت برتر
خدمات برتر

 جابجایی آسان

Superior Quality 
Top Services
Perfect mobility

شرکت بهين کنترل صنعت

) Production ( محصوالت
: ) Batching Plant ( بچینگ پالنت

• ظرفیت تولید از38 تا240 مترمکعب درساعت
• درمدل های دراگالین و الین آربین

•Production capacity of  38 To  240 m3/h

•Dragline And Linearbin

: ) Mixer (میکسر
• باظرفیت 0/5 تا 9 متر مکعب 

  RCC , CVC با  قابلیت تولید  انواع بتن های •
, بتن خشک و ...

• BHS Mixer from 0.5 to 9 m3   

• Capable of producing  RCC, CVC, dry     
concrete and... 

 KCPپمپ  بتن
• از24 تا 67 متری

• From 24m  to 67m

: )Asphalt Plant(کارخانه آسفالت
• لینتک آلمان و مارینی

• Lintech and Marini

نمایندگی انحصاری BHS  آلمان
BHS Exclusive agent

 ) Concrete Pumpe( : شرکت بهين کنترل صنعت
Behin control sanat co.  

آدرس : تهران، خیابان وزرا ،کوچه سیزدهم ،پالک 13 ،واحد 6

Adress : No.13,13th ,Vozara St ,Tehran,Iran
    : +9821- 88556651-2         
    : info@behincontrol.com 
    : www.behincontrol.com

قابل اطمینان
کم هزینه

تولید با حجم  باال



BHS میکسر توین شفت
•  ساخت کشور آلمان

•  با قطعات ضد سایش و طول عمر باال
•  زمان میکس پایین 
•  کیفیت میکس باال

•  کاهش  مصرف سیمان تا % 10 

باسکول روان کننده
• خطای اندازه گیری 10 گرم

• دریچه تخلیه پنوماتیک
• 2 تا 4 ورودی مواد افزودنی
• ظرفیت 30 تا 100 کیلوگرم اسکروی انتقال سیمان 

• سرعت انتقال 90 تا 120 تن در ساعت 
• عدم نفوذ پذیری رطوبت

• بدون نشت هرگونه گرد و غبار
• سیستم کوپل مستقیم و فلنج               

باسکول آب 
• خطای اندازگیری در حد صفر

• سرعت تخلیه باال 
• دریچه تخلیه گیرباکس - پنوماتیکی

• بسیار دقیقتر از سیستم لیتری

کابین کنترل
• سیستم مانیتورینگ کامپیوتری

• دید کامل و مناسب
• سیستم تهویه هوا

•سیستم گرمایشی، سرمایشی              

باکت انتقال مصالح
•  ظرفیت 0.5 تا 2 متر مکعب

•  تخلیه سریع
•  کارکرد مطمئن 

• سیستم هوشمند جهت جلوگیری از سقوط باکت

گریس پمپ 
• عملکرد بصورت کامال اتوماتیک

• دارای نشانگر سطح گریس 

الیناربین
•  ظرفیت از 60 تا 180 متر مکعب
•  خطای اندازگیری کمتر از % 0.1

•  کوپل مستقیم گیرباکس
•  زمان نصب و راه اندازی 1 روزه 
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باسکول سیمان 
•  خطای اندازگیری  در حد صفر

•  سرعت تخلیه باال 
•  دریچه تخلیه گیرباکس - پنوماتیکی 

•  4 تا 6 ورودی اسکروی سیمان 

 :+9821- 88556651-2         :www.behincontrol.com :+9821- 88556651-2         :www.behincontrol.com

بهين کنترل صنعت



Control cabin
• Computerized monitoring system

• Full  and appropriate visibility

• Fully automatic control

• Ventilation system

• Heating and cooling system

Skip hoist
• Capacity from 0.5 to 2 m3

• High discharge rate

• Reliable operation

• Smart systems for Bucket fall prevention  
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بهين کنترل صنعت

Cement weigher
• Precision measurment

• High Discharge rate

• Butterfly valve with actuator

• With 4 to 6 Cement screw inlet

Central lubrication
• Fully automatic central lubrication

• Level of lubricate indicator

Linearbin
• Capacity from 60 to 180 m3

• Precision measurment

• Direct coupling gearbox

• Installation time less than 1 day

BHS twin-shaft mixer
• Made in Germany

• Durable and anti-wear components

• Low Mixing Time

• High quality mixing

• 10% Reduction in cement consumption

Additive weigher
• Zero  Measurment  error

• Butterfly valve with actuator

• 2to 4 additive inlet.

• capacity from 30 to 100 kg

Cement Screw
• Transfer rate of 90 to 120 tons per hour

• prevent of moisture penetration

• Without leaking any dust

• Flange Direct coupling system 

Water weigher
• Zero measurment error

• High discharge rate

• Butterfly valve with actuator

• More accurate than water counter
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بهين کنترل صنعتبهني کنرتل صنعت

نوار انتقال
• موتور گیرباکس دوبل با کوپل مستقیم

• نوار الستیکی چهارال
•  طول 20 تا 25 متر با کاور متحرک

• راه رو دسترسی سرتاسری       

مخزن ذخیره 
•  مجهز به سیستم توزین 

•  دریچه پنوماتیک
•  مجهز به حفاظ ایمنی 

باسکول آب 
•  خطای اندازگیری در حد صفر

•  سرعت تخلیه باال 
• دریچه تخلیه گیرباکس - پنوماتیکی

• بسیار دقیقتر از سیستم لیتری 

باسکول سیمان 
•  خطای اندازگیری  در حد صفر

•  سرعت تخلیه باال 
•  دریچه تخلیه گیرباکس - پنوماتیکی 

• 4 تا 6 ورودی اسکروی سیمان 

باسکول روان کننده
• خطای اندازه گیری 10 گرم

• دریچه تخلیه پنوماتیک
• 2 تا 4 ورودی مواد افزودنی

• ظرفیت 30 تا 100 کیلوگرم

BHS میکسر توین شفت
•  ساخت کشور آلمان

•  با قطعات ضد سایش و طول عمر باال
• زمان میکس پایین 
• کیفیت میکس باال

• کاهش  مصرف سیمان تا % 10  

الیناربین
•  ظرفیت از 90  تا 240 متر مکعب
•  خطای اندازگیری کمتر از % 0.1

•  کوپل مستقیم گیرباکس
•  زمان نصب و راه اندازی 1 روزه 

     گریس پمپ 
•  عملکرد بصورت کامال اتوماتیک
•  دارای نشانگر سطح گریس    

کابین کنترل
• سیستم مانیتورینگ کامپیوتری

• دید کامل و مناسب
• سیستم تهویه هوا

• سیستم گرمایشی، سرمایشی              
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بهين کنترل صنعتبهني کنرتل صنعت

Water weigher
• Zero measurment error

• High discharge rate

• Butterfly valve with actuator

• More accurate thanwater counter system   

Cement weigher
• Precision measurment

• High Discharge rate

• Butterfly valve with actuator

• With 4 to 6 Cement screw inlet

Additive weigher
• Zero  Measurment  error

• Butterfly valve with actuator

• 2to 4 additive inlet.

• capacity from 30 to 100 kg

BHS twin-shaft mixer
• Made in Germany

• Durable and anti-wear components

• Low Mixing Time

• High quality mixing

Linearbin
• Capacity from 90 to 240 m3

• Precision measurment

 • Direct coupling gearbox

• Installation time less than 1 day

Central lubrication
• Fully automatic central lubrication

• Level of lubricate indicator

Control cabin
• Computerized monitoring system

• Full  and appropriate visibility

• Fully automatic control

• Ventilation system

Storage Bin-Upper part
• Holding One Complete batch

• With loadcell for empty detection

• Penumatic gate

Transferbelt
• Direct-coupled with double gearbox

• Catwalk on one side

• Animated cover over the length

• With over than 20m length

• With all safty equipment



BC-70DWP BC-50LWP BC-50DWP BC-40LWP BC-40DWP مدل دستگاه

دراگالین الیناربین دراگ الین الیناربین دراگ الین نوع دستگاه

70m3/h 50m3/h 50m3/h 40m3/h 40m3/h )ظرفیت نامی دستگاه )مترمکعب در ساعت

60m3/h 45m3/h 45m3/h 38m3/h 38m3/h  ظرفیت تولید واقعی دستگاه )متر مکعب در
ساعت(

- 6-3 - 6-3 - تعداد پارتیشن مصالح )عدد(

با طول بوم 10/5 مترو موتور وینچ 10 اسب - با طول بوم 10/5 مترو موتور وینچ 10 اسب - با طول بوم 10/5 مترو موتور وینچ 10 اسب سیستم دراگ الین

1 0.75 0.75 0/5 0/5 )m3ظرفیت )میکسر بتن فشرده

600کیلوگرم 450 کیلوگرم 450 کیلوگرم 300 کیلوگرم 300 کیلوگرم باسکول سیمان

300کیلوگرم 225 کیلوگرم 225 کیلوگرم 150 کیلوگرم 150 کیلوگرم باسکول آب

-  7.5 kw2250 و موتور گیرباکسkg  به ظرفیت
اروپایی

-  7.5 kw 1500 و موتور گیرباکسkg  به ظرفیت
اروپایی

- نوار توزین

10 اینچ  8 اینچ  8 اینچ  8 اینچ 8 اینچ  سیستم اسکرو)قطر(

PLC و کامپیوتر PLC و کامپیوتر PLC و کامپیوتر PLC و کامپیوتر PLC و کامپیوتر سیستم کنترل 

RCC,UHPC،SCC ،CVC RCC,UHPC،SCC ،CVC RCC,UHPC،SCC ،CVC SCC,UHPC ،CVC.RCC RCC,UHPC،SCC ،CVC بتن های قابل تولید

تویین شفت BHS آلمان تویین شفت BHS آلمان تویین شفت BHS آلمان تویین شفت BHS آلمان تویین شفت BHS آلمان مدل میکسر

باکت باکت باکت باکت باکت سیستم انتقال مصالح

دارد دارد دارد دارد دارد قابلیت توسعۀ یخ- پوزوالن- میکروسیلیس- آب 
بازیافتی  

با سیلندر ایتالیایی با سیلندر ایتالیایی با سیلندر ایتالیایی با سیلندر ایتالیایی با سیلندر ایتالیایی کمپرسور باد

2 نوع مواد 2 نوع مواد 2 نوع مواد 2 نوع مواد 2 نوع مواد سیستم ادیتیو

گریسکاری اتوماتیک میکسر جهت افزایش طول عمر 
دستگاه و کاهش استهالک

گریسکاری اتوماتیک میکسر جهت افزایش طول عمر 
دستگاه و کاهش استهالک

گریسکاری اتوماتیک میکسر جهت افزایش طول عمر 
دستگاه و کاهش استهالک

گریسکاری اتوماتیک میکسر جهت افزایش طول عمر 
دستگاه و کاهش استهالک

گریسکاری اتوماتیک میکسر جهت افزایش طول عمر 
دستگاه و کاهش استهالک

گریس پمپ اتوماتیک

نمایش، ذخیره، مدیریت و پرینت اطالعات نمایش، ذخیره، مدیریت و پرینت اطالعات نمایش، ذخیره، مدیریت و پرینت اطالعات نمایش، ذخیره، مدیریت و پرینت اطالعات نمایش، ذخیره، مدیریت و پرینت اطالعات مانیتورینگ و پرینت اطالعات

MONOMIX GA
with skip feeding

TWINMIX
with belt feeding
alternating into two mixers
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بهين کنترل صنعت



MONOMIX GA
with skip feeding

TWINMIX
with belt feeding
alternating into two mixers

Description BC-40DWP BC-40LWP BC-50DWP BC-50LWP BC-70DWP
Type of Plant Dragline Linear bin Dragline Linear bin Dragline

Nominal capacity(m3/h) 40m3/h 40m3/h 50m3/h 50m3/h 70m3/h

Real capacity(m3/h) 38m3/h 38m3/h 45m3/h 45m3/h 60m3/h

Number of bin - 3 to 6 - 3 to 6 -
Dragline system 10.5m boom line &10HP winch 

electromotor drive
-- 10.5m boom line &10HP winch 

electromotor drive
- 10.5m boom line &10HP winch 

electromotor drive

Compact concrete capacity(m3) 0.5m3 0.5m3 0.75m3 0.75m3 1m3
Cement weigher 300kg 300kg 450kg 450kg 600kg

Water weigher 150kg 150kg 225kg 225kg 300kg

Weighing belt - 1500kg - 2250kg -
Screw 8" 8" 8" 8" 10"

Control system PLC PLC PLC PLC PLC

Concrete production RCC,SCC,CVC,UHPC…. RCC,SCC,CVC,UHPC…. RCC,SCC,CVC,UHPC…. RCC,SCC,CVC,UHPC…. RCC,SCC,CVC,UHPC….
Mixer type Twin shaft BHS / Made in Germany Twin shaft BHS / Made in Germany Twin shaft BHS / Made in Germany Twin shaft BHS / Made in Germany Twin shaft BHS / Made in Germany

Aggregate feeding Skip hoist Skip hoist Skip hoist Skip hoist Skip hoist

Capability development Recycle water, Pozzolan, ice, Silica  
gel

Recycle water, Pozzolan, ice, Silica  
gel

Recycle water, Pozzolan, ice, Silica  
gel

Recycle water, Pozzolan, ice, Silica  
gel

Recycle water, Pozzolan, ice, Silica  
gel

Compressor Italian Italian Italian Italian Italian

Additives  2 types  2 types  2 types  2 types  2 types

Lubrication systems For an optimal and reliable 
lubrication supply

For an optimal and reliable 
lubrication supply

For an optimal and reliable 
lubrication supply

For an optimal and reliable 
lubrication supply

For an optimal and reliable 
lubrication supply

Monitoring and printable data Process indicate, save, Manage, 
Print data

Process indicate, save, Manage, 
Print data

Process indicate, save, Manage, 
Print data

Process indicate, save, Manage, 
Print data

Process indicate, save, Manage, 
Print data
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بهين کنترل صنعت



MONOMIX CB
with belt feeding
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BC-105DWP BC-90KWP BC-90LWP BC-90DWP BC-70ِLWP مدل دستگاه
دراگ الین الیناربین الیناربین دراگ الین الیناربین نوع دستگاه

105m3/h 90m3/h 90m3/h 90m3/h 70m3/h ظرفیت نامی دستگاه )مترمکعب در ساعت(

90m3/h 75m3/h 75m3/h 75m3/h 60m3/h ظرفیت تولید واقعی دستگاه )متر مکعب در ساعت(

- 3-6 6-3 - 6-3 تعداد پارتیشن مصالح )عدد(

با طول بوم 16 الی 17 متر - - با طول بوم 16 الی 17 متر - سیستم دراگ الین

1.5 1/25 1/25 1/25 1 )m3ظرفیت )میکسر بتن فشرده

900کیلوگرم 800کیلوگرم 800کیلوگرم 800کیلوگرم 600کیلوگرم باسکول سیمان

450کیلوگرم 400کیلوگرم 400کیلوگرم 400کیلوگرم 300کیلوگرم باسکول آب

- نوار توزین به ظرفیت  3500kg و موتور 
گیرباکس اروپایی

نوار توزین به ظرفیت  3500kg و موتور گیرباکس 
اروپایی

- نوار توزین به ظرفیت3000kg و موتور 
گیرباکس اروپایی

نوار توزین

10 اینچ  10 اینچ  10 اینچ  10 اینچ  10 اینچ سیستم اسکرو)قطر(

PLC و کامپیوتر PLC و کامپیوتر PLC و کامپیوتر PLC و کامپیوتر PLC و کامپیوتر سیستم کنترل 

RCC,UHPC،SCC ،CVC RCC,UHPC،SCC ،CVC RCC,UHPC،SCC ،CVC RCC,UHPC،SCC ،CVC RCC,UHPC،SCC ،CVC بتن های قابل تولید

تویین شفت BHS آلمان تویین شفت BHS آلمان تویین شفت BHS آلمان تویین شفت BHS آلمان تویین شفت BHS آلمان مدل میکسر

باکت  باکت )باالکتروگیرباکس کوپل مستقیم( -نوار انتقال باکت - نوار انتقال باکت  باکت - نوار انتقال سیستم انتقال مصالح

دارد دارد دارد دارد دارد قابلیت توسعۀ یخ- پوزوالن- میکروسیلیس- آب بازیافتی  

با سیلندر ایتالیایی با سیلندر ایتالیایی با سیلندر ایتالیایی با سیلندر ایتالیایی با سیلندر ایتالیایی کمپرسور باد

2 نوع مواد 2 نوع مواد 2 نوع مواد 2 نوع مواد 2 نوع مواد سیستم ادیتیو

گریسکاری اتوماتیک میکسر جهت افزایش طول 
عمر دستگاه و کاهش استهالک

گریسکاری اتوماتیک میکسر جهت افزایش طول 
عمر دستگاه و کاهش استهالک

گریسکاری اتوماتیک میکسر جهت افزایش طول عمر 
دستگاه و کاهش استهالک

گریسکاری اتوماتیک میکسر جهت افزایش 
طول عمر دستگاه و کاهش استهالک

گریسکاری اتوماتیک میکسر جهت افزایش 
طول عمر دستگاه و کاهش استهالک

گریس پمپ اتوماتیک

نمایش، ذخیره، مدیریت و پرینت اطالعات نمایش، ذخیره، مدیریت و پرینت اطالعات نمایش، ذخیره، مدیریت و پرینت اطالعات نمایش، ذخیره، مدیریت و پرینت اطالعات نمایش، ذخیره، مدیریت و پرینت اطالعات مانیتورینگ و پرینت اطالعات
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Description BC-70ِLWP BC-90DWP BC-90LWP BC-90KWP BC-105DWP
Type of Plant Linear bin Dragline Linear bin Linear bin Dragline

Nominal capacity(m3/h) 70m3/h 90m3/h 90m3/h 90m3/h 105m3/h

Real capacity(m3/h) 60m3/h 75m3/h 75m3/h 75m3/h 90m3/h

Number of bin 3 to 6 -- 3 to 6 3 to 6 --
Dragline system -- 10.5m boom line &10HP 

winch electromotor drive
-- -- 10.5m boom line &10HP winch 

electromotor drive

Compact concrete capacity(m3) 1m3 1.25m3 1.25m3 1.25m3 1.5m3

Cement weigher 600kg 800kg 800kg 800kg 900kg

Water weigher 300kg 400kg 400kg 400kg 450kg

Weighing belt 3000 kg -- 3500 kg 3500 kg --
Screw 10" 10" 10" 10" 10"

Control system PLC PLC PLC PLC PLC

Concrete production RCC,SCC,CVC,UHPC…. RCC,SCC,CVC,UHPC…. RCC,SCC,CVC,UHPC…. RCC,SCC,CVC,UHPC…. RCC,SCC,CVC,UHPC,….

Mixer type Twin shaft BHS / Made in 
Germany

Twin shaft BHS / Made in 
Germany

Twin shaft BHS / Made in Germany Twin shaft BHS / Made in Germany Twin shaft BHS / Made in 
Germany

Aggregate feeding Skip hoist, Transfer belt Skip hoist Skip hoist, Transfer belt Skip hoist(With direct coupling), 
Transfer belt

Skip hoist

Capability development Recycle water, Pozzolan, 
ice, Silica gel

Recycle water, Pozzolan, 
ice, Silica gel

Recycle water, Pozzolan, ice, Silica 
gel

Recycle water, Pozzolan, ice, Silica 
gel

Recycle water, Pozzolan, ice, Silica 
gel

Compressor Italian Italian Italian Italian Italian

Additives  2 types  2 types  2 types  2 types  2 types

Lubrication systems For an optimal and 
reliable lubrication supply

For an optimal and 
reliable lubrication supply

For an optimal and reliable 
lubrication supply

For an optimal and reliable 
lubrication supply

For an optimal and reliable 
lubrication supply

MONOMIX CB
with belt feeding
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BC-240TLWP BC-180LWP BC-150LWP BC-120LWP BC-105LWP مدل دستگاه

الیناربین الیناربین الیناربین الیناربین الیناربین نوع دستگاه

240m3/h 180m3/h 150m3/h 120m3/h 105m3/h ظرفیت نامی دستگاه )مترمکعب در ساعت(

220m3/h 150m3/h 130m3/h 105m3/h 90m3/h ظرفیت تولید واقعی دستگاه )متر مکعب در ساعت(

6-3 6-3 6-3 6-3 6-3 تعداد پارتیشن مصالح )عدد(

- - - - - سیستم دراگ الین

2*2 3 2.5 2 1.5 )m3ظرفیت )میکسر بتن فشرده

2400کیلوگرم 1800کیلوگرم 1500کیلوگرم 1200کیلوگرم 900کیلوگرم باسکول سیمان

1200کیلوگرم 900کیلوگرم 750کیلوگرم 600کیلوگرم 450کیلوگرم باسکول آب

نوار توزین به ظرفیتkg 7500 و موتور گیرباکس 
اروپایی

نوار توزین به ظرفیتkg 7500 و موتور گیرباکس 
اروپایی

نوار توزین به ظرفیتkg 6250 و موتور گیرباکس 
اروپایی

نوار توزین به ظرفیتkg 5000 و موتور 
گیرباکس  اروپایی

نوار توزین به ظرفیتkg 3750 و موتور 
گیرباکس اروپایی

نوار توزین

10 اینچ 10 اینچ 10 اینچ  10 اینچ  10 اینچ سیستم اسکرو)قطر(

PLC و کامپیوتر PLC و کامپیوتر PLC و کامپیوتر PLC و کامپیوتر PLC و کامپیوتر سیستم کنترل 

RCC,UHPC،SCC ،CVC RCC,UHPC،SCC ،CVC RCC,UHPC،SCC ،CVC RCC,UHPC،SCC ،CVC RCC,UHPC،SCC ،CVC بتن های قابل تولید

تویین شفت BHS آلمان تویین شفت BHS آلمان تویین شفت BHS آلمان تویین شفت BHS آلمان تویین شفت BHS آلمان مدل میکسر

نوار انتقال نوار انتقال نوار انتقال باکت - نوار انتقال باکت - نوار انتقال سیستم انتقال مصالح

دارد دارد دارد دارد دارد قابلیت توسعۀ یخ- پوزوالن- میکروسیلیس- آب بازیافتی  

با سیلندر ایتالیایی با سیلندر ایتالیایی با سیلندر ایتالیایی با سیلندر ایتالیایی با سیلندر ایتالیایی کمپرسور باد

2 نوع مواد 2 نوع مواد 2 نوع مواد 2 نوع مواد 2 نوع مواد سیستم ادیتیو

گریسکاری اتوماتیک میکسر جهت افزایش طول 
عمر دستگاه و کاهش استهالک

گریسکاری اتوماتیک میکسر جهت افزایش طول 
عمر دستگاه و کاهش استهالک

گریسکاری اتوماتیک میکسر جهت افزایش طول عمر 
دستگاه و کاهش استهالک

گریسکاری اتوماتیک میکسر جهت افزایش 
طول عمر دستگاه و کاهش استهالک

گریسکاری اتوماتیک میکسر جهت افزایش 
طول عمر دستگاه و کاهش استهالک

گریس پمپ اتوماتیک

نمایش، ذخیره، مدیریت و پرینت اطالعات نمایش، ذخیره، مدیریت و پرینت اطالعات نمایش، ذخیره، مدیریت و پرینت اطالعات نمایش، ذخیره، مدیریت و پرینت اطالعات نمایش، ذخیره، مدیریت و پرینت اطالعات مانیتورینگ و پرینت اطالعات
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Description BC-105LWP BC-120LWP BC-150LWP BC-180LWP BC-240TLWP
Type of Plant Linear bin Linear bin Linear bin Linear bin Linear bin

Nominal capacity(m3/h) 105m3/h 120m3/h 150m3/h 180m3/h 240m3/h

Real capacity(m3/h) 90m3/h 105m3/h 130m3/h 150m3/h 220m3/h

Number of bin 3 to 6 3 to 6 3 to 6 3 to 6 3 to 6

Dragline system -- -- -- -- --

Compact concrete capacity(m3) 1.5m3 2m3 2.5m3 3m3 2*2m3

Cement weigher 900kg 1200kg 1500kg 1800kg 2400kg

Water weigher 450kg 600kg 750kg 900kg 1200kg

Weighing belt 3750kg 5000kg 6250kg 7500kg 2x5000kg

Screw 10" 10" 10" 10" 10"

Control system PLC PLC PLC PLC PLC

Concrete production RCC,SCC,CVC,UHPC…. RCC,SCC,CVC,UHPC…. RCC,SCC,CVC,UHPC…. RCC,SCC,CVC,UHPC…. RCC,SCC,CVC,UHPC….
Mixer type Twin shaft BHS / Made in Germany Twin shaft BHS / Made in Germany Twin shaft BHS / Made in Germany Twin shaft BHS / Made in Germany Twin shaft BHS / Made in Germany

Aggregate feeding Skip hoist, Transfer belt Skip hoist, Transfer belt Transfer belt Transfer belt Transfer belt

Capability development Recycle water, Pozzolan, ice, Silica 
gel

Recycle water, Pozzolan, ice, Silica 
gel

Recycle water, Pozzolan, ice, Silica 
gel

Recycle water, Pozzolan, ice, Silica 
gel

Recycle water, Pozzolan, ice, Silica 
gel

Compressor Italian Italian Italian Italian Italian

Additives  2 types  2 types  2 types  2 types  2 types

Lubrication systems For an optimal and reliable 
lubrication supply

For an optimal and reliable 
lubrication supply

For an optimal and reliable 
lubrication supply

For an optimal and reliable 
lubrication supply

For an optimal and reliable 
lubrication supply

Monitoring and printable data Process indicate, save, Manage, 
Print data

Process indicate, save, Manage, 
Print data

Process indicate, save, Manage, 
Print data

Process indicate, save, Manage, 
Print data

Process indicate, save, Manage, 
Print data
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بهين کنترل صنعت

دریچه  نمونه گیری بتن

میکسرهای شرکت BHS  قابلیت نصب دریچه نمونه گیری بتن را 
دارا می باشند که باعث راحت شدن امر نمونه گیری و باال بردن امنیت 

انجام این کار در زمان فعال بودن میکسر می گردد .

جعبه ترمینال

کلیه کابل های مربوط به اجزای نصب شده بر روی دستگاه از طریق 
و  باعث آسان شدن  برق متصل می گردند که  تابلو  به  ترمینال  جعبه 

سرعت بخشیدن به عملیات نصب و راه اندازی می گردد  .

سنسور اندازه گیری دما و رطوبت 

میکسر های این شرکت قابلیت اضافه نمودن سنسور جهت محاسبه 
دما و رطوبت بتن داخل میکسر برای باال بردن کیفیت بتن تولید شده را 

دارا می باشند.

نمایشگرسیستم توزین 

از  استفاده  مورد  اولیه  مواد  توزین  جهت  شرکت  این 
نمایشگرهای شرکت  Mesomatic آلمان که دارای دقت باال 
در اندازه گیری ، پایدار بودن تنظیمات اعمال شده جهت کالیبره، 
خروجی آنالوگ جهت ارتباط با سیستم مانیتورینگ و خطای 

اندازه گیری در حد صفر  می باشند  استفاده می نماید .

بچینگ پالنت با تکنولوژی  تولید بتن به صورت پیوسته

بچینگ پالنتهای تولید پیوسته بتن ساخت شرکت بهین کنترل 
با استفاده از میکسرهای تویین شفت BHS و با تکنولوژی بتن تولید 
پیوسته ، قدرتمند و قابل اعتماد در تولید بتن با احجام باال می باشند. در 
این نوع دستگاه ها تجهیزات ویژه و خاصی جهت اندازه گیری پارامترهای 
طرح اختالط استفاده می شوند به نحوی که پارامترهای طرح اختالط 

دقیقا با پارامترهای بتن تولید شده یکسان می باشند.

بچینگ پالنت با تکنولوژی تولید بتن به صورت بچ

با تکنوژی  از میکسرهای توین شفت  این نوع بچینگ پالنتها  در 
BHS آلمان و تولید به صورت بچ استفاده می شود نحوه میکس بتن 
در این نوع بچینگ پالنت ها راه حل مناسبی جهت تولید انواع بتن ها با 

بهروی اقتصادی باال می باشد.

 نحوه  عملیات میکس        
• انجام حرکت سه بعدی دورانی در هنگام میکس، باعث می شود مخلوط بتن 

در سه جهت میکس گردد.
• در منطقه هم پوشانی دو شفت، عملیات اختالط مصالح و آب و سیمان و سایر 

مواد افزودنی )مخلوط بتن( به بهترین نحو انجام می پذیرد.
• درگیر کردن کامل دانه های مصالح، سیمان و آب در هر لحظه از پروسه 

عملیات میکس.                 
• امکان کاهش مصرف سیمان

• توزیع دائمی و سریع مصالح و مواد افزودنی در تمامی قسمت های مخلوط بتن
• مصرف یکنواخت سیمان در هر سیکل از عملیات میکس وتولید بتن

• فراهم آوردن امکان سیکل های میکس هایبردی یا مرکب )آرام، تند، آرام(
• تولیدیکنواخت بتن با حداکثرهمگنی درحداقل زمان میکس.        

• امکان تولید بتن با %96 همگنی تنها  در 25 ثانیه.
• در تمامی بچ ها به طور ثابت بتن تولیدی دارای همگنی باال می باشد

• در هر طرح اختالط بتن دلخواه، ساختار دانه بندی مصالح حفظ می شود 
و بدون تغییرمی ماند.

•کاهش   مصرف  انرژی   وصرف  بهینه انرژی                                           
• عملکرد باالی میکسر علی رغم کارکرد آرام موتور

•کاهش مصرف انرژی به خاطر زمان میکس کوتاه، بهینه کردن طراحی بازوها 
و ناخن و انتخاب موتور میکسر

• طراحی بهینه  جهت کمترین فرسایش در قطعات سایشی )کاشی، ناخن، 
بازو(  

• به حداقل رساندن سایش در بازوهای ناخن ها ، کاشی ها و جداره های 
میکسر در نتیجه نحوه طراحی فشرده و کارکرد آرام میکسر

• در نظر گرفتن یک نسبت بهینه بین اندازه سطوح داخلی بدنه میکسر )که 
در معرض سایش قرار می گیرند( به حجم مخلوط بتن.

 کیفیت میکس 

در پروسه میکس بتن، میکسر BHS مخلوط را تنها پس از گذشت 
ثانیه  از سپری شدن 5  بعد  و  رساند،  به %90 همگنی می  ثانیه   15
دیگر، میزان یکنواختی را به%96 افزایش  می دهد. به علت چنین زمان 
میکس کوتاهی، امکان انجام تعداد زیادی  سیکل در ساعت فراهم می 
گردد. همچنین، علی رغم این زمان میکس کوتاه ) که سبب افزایش 
باال،  به همگنی  مخلوط  علت رسیدن  به   ، سرعت دستگاه می شود( 
دستیابی به پارامترهای اصلی بتن )مقاومت فشاری باال، اسالمپ و ....(     
تضمین   می گردد. مزیت اصلی این قدرت میکس باال و رسیدن بتن  به 

یکنواختی %96 کاهش مصرف سیمان تا میزان %10 می باشد.
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Maintenance platform and maintenance 
step

Our twin-shaft batch mixers can be supplied 
with maintenance steps or mobile maintenance 
platforms to facilitate safe access for cleaning 
and maintenance work.

Electrical terminal box

 All the cabling can optionally be connected to  
a terminal box for easier installation.

Moisture and temperature measurement

 For measuring the moisture or temperature 
of  the mixture, our twin-shaft batch mixers can 
be equipped with probes from any major manu-
facturer. Thanks to its design and also due to the 
intensive, three-dimensional movement of  the 
mixture, the twin-shaft batch mixer delivers par-
ticularly reliable measurement results

Display units 

Low drift  and high stability Analog out-
put ( voltage and current ) Is the best choise 
for application needing an analog output 
Display range 19999 devisions /  LED

The BHS single-shaft continuous mixer 
(MFKG)

is a powerful, easy-to-maintain solution for 
continuous mixing processes, particularly those 
with fine aggregates. The mixer is suitable for 
the continuous production of  dry, paste-like, 
moist or pumpable mixtures

BHS dry powder batch mixer DMX

Twin-shaft mixing technology is suitable for 
all formulas and offers a wide range of  benefits. 
The mixing technique has a significant effect on 
the quality of  the mixture and the economic ef-
ficiency of  the production process.

BHS twin-shaft batch mixer 

Twin-shaft mixing technology is suitable for 
all formulas and offers a wide range of  benefits. 
The mixing technique has a significant effect on 
the quality of  the mixture and the economic ef-
ficiency of  the production process.

Continuous mixing

The twin-shaft continuous mixer is a power-
ful and reliable solution for continuous mixing, 
especially for high-aggregate mixes. Continuous 
mixing places special demands on the meter-
ing and control equipment to comply with the 
mixing formula. To meet this demand, BHS-
Sonthofen offers proven complete solutions that 
include well-engineered weighing, metering and 
control systems for continuous operation



بچینگ پالنت های شرکت بهین  کنترل صنعت گزینه ای  مناسب  جهت تولید بتن های آماده RCC , CVC  , بتن  های خشک  و ... و 
اجرای پروژه هایی  با حجم  بتن ریزی باال می باشند سیستم بهینه  این دستگاه ها می توانند هزینه تولید بتن را کاهش دهند. این شرکت 

یکی از همراهان شما  جهت اجرای بتن ریزی های تخصصی و حجیم می باشد.
-  ساخت و پشتیبانی انواع بچینگ های خاص جهت کاربردهای مختلف .

Batch  , Continues  تکنولوژی تولید بتن بصورت -
-  بصورت ثابت و قابل حمل 

- تولید بتن های  RCC , CVC  , بتن خشک و تر با انواع دانه بندی
- ساخت انواع بچینگ ها با ظرفیت و مدل های مختلف از جمله بچ و پیوسته بصورت الیناربین و دراگالین  .

با توجه به دامنه وسیع تولیددستگاه ها)از 38m3/h تا 240m3/h ( محصوالت این شرکت  قابلیت تولید بتن تمامی پروژه های عمرانی را 
دارند  .

رضایت طیف گسترده مشتریان ضمانت  تماس شما را با ما فراهم می کند .

BEHINCONTROL BATCHING PLANTS are ideal for Ready-Mix, RCC concrete, Dam project, 
tunnel project and high-volume applications powerful and economical to operate.

- Behincontrol is your specialist for demanding batching tasks.
- Dry, moist batching plants
- Batch or continuous process technology
- Stationary or mobile batching plant technology
- Twin Mixer Plants, Smart Mix plants, Twin Shaft Mixers
With our broad range of batching plants(38m3/h to 240m3/h), we can solve 
almost any problem in batch plant and mixing technology. Contact us. Numerous references 
testify to our broad expertise.
At our technical center, we can perform tests in advance in order to find the best solution for your 
particular batching requirement 
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