
REKERS Colour Blending System 
• realisiert für 3-6 Farbmischungen (patentiert) 
• freiprogrammierbare Zuführung von farblich unter- 
 schiedlichem Beton und variablen Mengen auf das  
 Förderband
• schwenkbares Förderband für kontrollierte Beladung  
 des Vorsatzbunkers 
• Vorsatzbunker optional einsetzbar mit Trennwänden 
• kleiner Vorsatzbunker / angepasster Füllwagen 
• praxiserprobt
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COLOUR BLENDING SYSTEME
System REKERS Colour-Blending
• zrealizowany dla 3 do 6 barwionych mieszanek betonu 

(patent)
•	 dowolnie	programowalne	podawanie	różnych	barwio-
nych	mieszanek	betonu	i	zmiennych	jego	ilości	na	
taśmę	podajnika

•	 wychylny	taśmociąg	dla	kontrolowanego	załadunku	
betonem bunkra betonu licowego maszyny

•	 bunkier	betonu	licowego	maszyny	może	być	opcjonal-
nie	wyposażany	w	ścianki	dzielące

•	mały	rozmiarowo	bunkier	betonu	licowego	maszyny	/	
	 dostosowana	do	niego	szuflada	betonu	maszyny
• sprawdzony w praktyce

SYSTEMY COLOUR BLENDING

REKERS COLOUR BLENDING SYSTEM



REKERS COLOUR BLENDING SYSTEME SYSTEM REKERS COLOUR BLENDING

REKERS	ist	zwar	nicht	der	Erfinder	von	Betonprodukten	
mit	 einem	 Mix	 verschiedenfarbiger	 Oberflächen,	 hat	 je-
doch	als	erstes	ein	System	entwickelt,	das	derartige	Ober-
flächen	 mit	 hoher	 Reproduzierbarkeit	 auf	 Steinformma-
schinen in der Praxis liefern kann.

Die einzigartigen patentierten Colour Blending Systeme 
sind	 in	 verschiedenen	Ausführungen	erhältlich,	 allen	ge-
mein sind jedoch eine robuste Konstruktion und Ausfüh-
rung,	die	den	Wartungs-	und	Reinigungsaufwand	auf	ein	
Minimum reduzieren und wo immer möglich Betonan-
backungen oder -aufbau vermeiden. Dabei sind die Co-
lour Blending Systeme nebst ihrer smarten Steuerung so 
konzipiert,	 dass	 der	 Kreativität	 in	 puncto	 Farbgestaltung	
fast keine Grenzen gesetzt sind.

Das	 innovative,	 patentierte	 REKERS	 Colour	 Blending	
System	 ist	 in	der	Lage,	bis	zu	sechs	verschiedenfarbige	
Frischbetonmischungen gezielt in den Vorsatzbunker zu 
dosieren. Das System erlaubt die Herstellung natürlich 
strukturierter	Oberflächen	mit	attraktivem	Farbspiel.	
Vielfältige Einstellungsmöglichkeiten der Steuerungs-
technik	ermöglichen	verlaufende,	gestreifte	oder	flächige	
Vorsatzschichten. Die Muster können mit einer gewissen 
Wiederholbarkeit	oder	zufällig	als	jeweilige	Unikate	in	sehr	
ansprechender,	naturnaher	Qualität	gestaltet	werden.

Firma	REKERS	 nie	 jest	 co	 prawda	wynalazcą	wyrobów	
betonowych	 z	 powierzchnią	 o	 różnorodnych	 kolorach,	
opracował	jednak	jako	pierwsza	firma	system	pozwalający	
na	powtarzalna	reprodukcję	danych	wzorców	barw	na	wi-
broprasach w praktycznym zastosowaniu.
Unikalne,	opatentowane	systemy	mieszania	kolorów	(Co-
lour-Blending)	dostępne	są	w	różnych	wersjach.	Wszystkie	
one	cechują	się	solidną	konstrukcją	i	wykonaniem,	dzięki	
czemu	zminimalizowany	jest	nakład	pracy	na	czyszczenie	
i	 serwisowanie.	Zminimalizowane	 jest	 także	możliwe	za-
leganie	i	klejenie	się	betonu	do	wewnętrzych	powierzchni	
urządzeń.	 System	 Colour-Blending	 skonstruowany	 jest	
w	 taki	 sposób,	 że	 dzięki	 jego	 inteligentnemu	 sterowaniu	
możliwa	 jest	 praktycznie	 nieograniczona	 kreatywność	 w	
projektowaniu kolorów powierzchni wyrobów.
Innowacyjny,	 opatentowany	 system	 Colour-Blending	
firmy	REKERS	jest	w	stanie	dokładnie	dozować	nawet	do	
sześciu	 różnych	 kolorowych	 mieszanek	 świeżego	 beto-
nu do bunkra betonu licowego maszyny. System pozwa-
la na wytwarzanie powierzchni o atrakcyjnych barwach 
zbliżonych	do	kolorów	występujących	w	naturze.
Różnorakie	 możliwości	 ustawień	 w	 technice	 sterowa-
nia	 umożliwiają	 układanie	 mieszanek	 betonu	 warstwa-
mi	 biegnącymi,	 pasiastymi	 czy	 też	 rozsianymi	 przez	
całą	 szerokość.	 Wzory	 mogą	 być	 wytwarzane	 z	 pewną	
powtarzalnością	 lub	 losowo	 jako	każdy	unikalny	element	
w	bardzo	atrakcyjnej,	naturalnej	jakości.

Unikalne	cechy	systemów	mieszania	kolorów	firmy	
REKERS
•	 dla	3-6	różnokolorowych	betonów	licowych	(do	3	
   kolorów w systemie Compact Color Blending)
• bunkier betonu licowego przystosowany jest 
			konstrukcyjnie	do	optymalnego	spływu	betonu	i	
			otrzymuje	standardowo	żywicową	powłokę	wewnętrzną	
zapobiegającą	przyleganiu	betonu

•	 wychylny	taśmociąg	lub	wychylny	lej	przekazu	betonu	
pozwalają	na	precyzyjne	dozowanie	betonu	w	

   wybranych pozycjach bunkra betonu licowego maszyny
•	 wszystkie	napędy	są	regulowane	częstotliwością	i	
posiadają	kontrolę	drogi	jazdy

•	 bunkry	wstępne	pojedynczych	mieszanek	betonu	
			osadzone	są	na	tensometrach,	co	pozwala	na	
			precyzyjne	dozowanie	świeżej	mieszanki	just-in-time	
•	 przyjazne	dla	operatora	generowanie	i	zarządzanie	

recepturami mieszania betonu
•	 systemy	mogą	być	instalowane	w	istniejących,	starych	

liniach produkcyjnych
•	 przy	wyposażaniu	nowych	maszyn	firmy	REKERS	w	
system	Colour-Blending	oferowane	jest	w	pełni	

			zintegrowane	rozwiązanie	obejmujące	specjalne	
			przystosowania	wewnątrz	maszyny

Einzigartige Merkmale der patentierten REKERS
Colour Blending Systeme: 
• für 3-6 verschiedenfarbige Vorsatzbetone (im Compact  
 Colour-Blending bis zu 3 Farben) 
•	Vorsatzbunker	für	einen	optimalen	Betonfluss	gestaltet		 
 und standardmäßig mit Antihaftbeschichtung versehen
•	Schwenkförderband	bzw.	Schwenktrichter,	um	gezielt 
 auf beliebige Punkte innerhalb des Vorsatzbeton- 
   bunkers zu dosieren
•	alle	Antriebe	mit	Frequenzsteuerung	und	Wegüber-
  wachung
•	Vorratsbunker	auf	Wiegezellen	zur	präzisen	Dosierung				
   und Frischbetonbestellung just-in-time
• bedienerfreundliche Generierung und Verwaltung der   
   Colour Blend Rezepturen
• auch geeignet für die Nachrüstung an bestehenden   
 Steinformmaschinen
• bei Ausrüstung einer neuen REKERS Steinformaschine  
 mit Colour Blending System wird eine vollständig integ-  
 rierte Lösung einschließlich einiger spezieller Adoptionen  
 innerhalb der Steinformmaschine angeboten


