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MASZYNY BUDOWLANE

BETONIARKI 

• Rama i bęben wykonany z wysokiej jakości stali 
tłoczonej malowanej proszkowo

• Wzmocniony wieniec żeliwny
• Solidna osłona mechanizmu przeniesienia napędu
• Wydłużony profil bębna
• Przechył: koło z tarczą ryglującą

Betoniarka bębnowa o napędzie elektrycznym przeznaczona jest do produkcji mieszanek betonowych o konsystencji 
ciekłej, półciekłej i plastycznej oraz do zapraw cementowych i cementowo-wapiennych. Może być używana również do 
mieszania innych materiałów sypkich.

MODEL BT 63 BT 120 BT 140 BT 160 BT 180 BT 200 BT 220
Moc W 220 550 650 850 1000 1000 1100
Zasilanie V/Hz 230 230 230 230 230 230 230
Pojemność całkowita L 63 120 140 160 180 200 220
Obudowa silnika plastik plastik plastik plastik plastik plastik plastik
Wieniec tłoczony żeliwny żeliwny żeliwny żeliwny żeliwny żeliwny
Przechył bębna rączka koło koło koło kolo kolo kolo
Pedał zwolnienia koła - - - tak tak tak tak
Klasa izolacyjnosci II II II II II II II
Poziom mocy akustycznej LWA dB 97,00 91,00 93,00 93,00 95,00
Waga urządzenia kg 27 43 52,5 62 64 67 85
Wymiary kartonu cm 61,5x57,5x37 74x58x47 77x69x46 77x73,5x52 77x73,5x52 77x74x53 84x76x52
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• Modele BT 160, 180, 200, 220, 240, 260 
wyposażone są w nożny pedał ryglujący

• Urządzenia posiadają certyfikat CE
• Urządzenia dostarczane w kartonach do 

samodzielnego montażu
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WIERTNICA SPALINOWA

• Wysokiej jakości spalinowy 
silnik 4-suwowy

• Mocny silnik 4-suwowy 
umożliwia wiercenie głębokich 
otworów o znacznych 
średnicach

• Obsługa jedno lub dwuosobowa
• Łatwy montaż
• Regulacja obrotów silnika
• Wygodne użytkowanie (obsługa 

oburącz w pozycji stojącej)
• Bezpieczeństwo pracy
• Wysoka wydajność
• Łatwe i szybkie uruchamianie 

urządzenia
• Sztywna i sprawdzona 

konstrukcja
• Kilka wierteł w zestawie

Wiertnica do gleby jest przeznaczona do prac budowlanych, ogrodniczych i rolnych. Pomaga w przygotowaniu gruntów 
pod uprawy, zalesianie, wiercenie otworów pod krzewy, drzewka, słupki, ogrodzenia, bale. Komponenty użyte do 
produkcji naszych wiertnic są najwyższej jakości co gwarantuje długi i bezawaryjny okres eksploatacji, a niewielka waga 
urządzenia gwarantuje komfort pracy operatora.

MODEL WT 61
Silnik W 4-suwowy chłodzony powietrzem
Moc silnika KM 4
Pojemność silnika cm³ 148
Rozruch Ręczny, linka startu
Zbiornik paliwa  l 0,55
Rodzaj palia Benzyna
Zapłon Elektroniczny (CDI)
Średnica wiertła mm do 250
Długość wiertła mm 910
Natężenie dźwięku dB (A) 114
Ciężar bez wiertła  kg 25
Wymiary (dł. / szer. / wys.) mm 670 / 780 / 530
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Długość: 800 mm
Średnica: 150 mm
Waga: 4,0 kg

Długość: 800 mm
Średnica: 200 mm
Waga: 5,5 kg

Długość: 800 mm
Średnica: 550 mm
Waga: 7,0 kg
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ZAGĘSZCZARKI

• Zagęszczania zasypki fundamentowej 
budynków

• Budowy warstwy nośnej dróg, ścieżek 
i miejsc parkingowych.

• Prac hydrotechnicznych.
• Prac naprawczych na nawierzchniach 

bitumicznych i brukowych
• Zagęszczania poboczy

Zagęszczarki służą do zagęszczania materiału ziarnistego. Zagęszczarki 
Venta to uniwersalne urządzenia do zastosowania na placach budowy 
na których stawia się maszynom wysokie wymagania dotyczące 
wydajności pracy. Komfortowe użytkowanie naszych urządzeń 
zapewnia ergonomicznie umieszczona dźwignia gazu oraz regulowany 
uchwyt prowadzący z systemem tłumienia wibracji. Zagęszczarki nasze 
charakteryzują się wysoką siłą zagęszczania połączoną z szybkim ruchem 
do przodu i do tyłu.

Zagęszczarki Venta dostępne są w trzech wariantach. Daje to optymalny wybór urządzeń do różnych zastosowań w trudnych 
warunkach i przy pracy ciągłej.

UT 13

UT 26

UT 30

WIBRATORY PŁYTOWE

MODEL UT 13 UT 25 UT 30
Moc W 6,5 6,5 6,5
Wymiar plyty roboczej mm 540x420 620x400 650x420
Siła odśrodkowa N 13 000 25 000 30 500
Głębokość zagęszczania cm 30 35 50
Prędkość posuwu m/min 15 22 15
Pojemność silnika cm3 196 196 270
Rodzaj paliwa benzyna benzyna benzyna
Ciężar roboczy kg 86 117 165
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Zastosowanie skoczków
W miejscach trudno dostępnych takich jak:
• Prace przy fundamentach budynków,
• Wąskie wykopy np.: Hydrotechniczne, 

telekomunikacyjne,
• Wąskie przejścia,
• Pobocza.

Zagęszczarka spalinowa do miejsc trudno dostęnych

ST 29

WIBRATORY PŁYTOWE

SKOCZEK

MODEL ST 29
Moc W 5,0
Wymiar plyty roboczej mm 355x280
Ilość uderzeń /min 660-700
Moc uderzeniowa kg 1800
Prędkość posuwu m/min 11-14
Pojemność silnika cm3 149
Rodzaj paliwa benzyna
Ciężar roboczy kg 82,5
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ŁUPARKI

• Mocna stalowa konstrukcja
• Duży nacisk
• Solidne koła ułatwiające transport
• Cicha praca
• Zapewnia większe bezpieczeństwo 

w porównaniu do klasycznego rąbania 
siekierą

• Niewielkie rozmiary przechowywanie na 
małej przestrzeni

Łuparki do drewna są doskonałym rozwiązaniem dla osób potrzebujących połupać drewno opałowe. Venta stworzyła 
gamę urządzeń do łupania drewna.
Dwa rodzaje łuparki:
• Łuparka pozioma przeznaczona do łupania drewna o maksymalnej długości polan do 520 mm oraz średnicy łupanego 

drewna do 320 mm
• Łuparka pionowa przeznaczona do łupania drewna o długości polan do 1050 mm.

MODEL LP 15.5 LP 23.7 LP 33.8
Siła nacisku T 5 7 8
Długość łupania mm 520 520 1030
Średnica łupania mm 250 320  500
Zasilanie V/Hz 230/50 230/50 400/50
Moc silnika W 1500 2300 3300
Waga kg 50 78 122
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LP 15.5 LP 23.7

LP 33.8
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• Mocna, sztywna, nowoczesna konstrukcja 
• Mocny 4-suwowy silnik o mocy 6,5 KM
• Łatwość manewrowania, jazda do przodu 

i do tyłu,
• Wytrzymałe pompowane koła o dużej 

średnicy 
• Duża ładowność – 300kg
• Opcjonalnie: możliwość zamontowania 

pługa

MODEL
Silnik 1-Cylindrowy 4-suwowy benzynowy
Pojemność silnika  cm ³ 196
Paliwo Benzyna
Moc silnika KM 6,5
Pojemność zbiornika paliwa L 3,6
Rozruch Ręczny, linka startu
Napęd Na 4 koła

Wymiary skrzyni ładunkowej
 mm długość  940
 mm szerokość 635
 mm wysokość 330

Masa własna  kg 160
Maksymalne obciążenie  kg 300
Wywrotka kg Mechaniczna
Prędkość do przodu km/h 3,6
Ilość biegów do przodu mm 3
Prędkość do tyłu km/h 1,2
Ilość biegów do tyłu kg 1
Prześwit mm 100
Poziom hałasu LWA  dB (A) 98
Wymiary maszyny 
(dł. / szer. / wys.)  mm 1327 / 805 / 1038
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 MINIWYWROTKA

Miniwywrotki marki Venta znajdują swoje zastosowanie trudnych warunkach dzięki wytrzymałej konstrukcji i wysokiej 
jakości materiałów. Wywrotka służy do przewożenia różnych materiałów sypkich, materiałów budowlanych typu cegła, 
cement, nawozy rolnicze czy drewno opałowe. Wywrotka nasza radzi sobie w trudnych warunkach polowych na placach 
budów czy w gospodarstwie ogrodniczym lub rolnym. Wyładunek ręczny przez przechylenie skrzyni ładownej, na zasadzie 
dźwigni, bez użycia siły. Urządzenie jest idealnym rozwiązaniem dla ogrodników, budowlańców, robotników drogowych, 
rolników itp.

Mini wywrotka spalinowa wyposażona jest 
w czterosuwowy silnik o mocy 6,5 KM, oraz 
napędzane 4 pompowane duże koła. Ładowność 
wynosi 300 kg objętość ładunkowa wynosi 125 L. 
Mini wywrotka  spalinowa posiada 4 biegi, 3 do 
przodu i jeden wsteczny.



Biuro Handlowe:
MC Unix 

ul. Węglowa 1/3 lok 21
60-122 Poznań

+48 61 830 10 84
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