
 

POWER CURBER 5700-C Beton Finişeri      

Power Curber  5700 –C  yerinde kayar kalıp istemi ile bir çok beton kesiti yerinde üretim 

sağlayan bir makinedir. 

 

3 Palet üzerinde hareket eden transmikserden aldığı ve  kesite (kalıp)  göre slump oranı 

ayarlanmış betonu kalıp haznesinde vibrasyonla serime hazır hale getirip kalıba ileterek 

üretim sağlanmış olur. 

 

Power Curber 60 yıllan beri üretimi olan dünyadaki  ilk Curb makinesidir.  Aynı makineye 

istenilen değişik kalıplar monte edilerek değişik projelerde bir çok kesit üretimler sağlana 

bilmektedir. 



Uygun beton ve iyi bir vibrasyonla kaliteli serim,  başarılı görsel uygulama , hızlı üretim ve 

düşük maliyet sağlar. 

 

*Standart Karayolu bordürünü  dakikada 4-6 metre serim hızı ile üretir. Saatte 240 metre üretim 

sağlar. 1m bordür için 6.50 TL maliyet çıkmaktadır. 

 

• YÜKSEK DAYANIMLI BETON  ÜRETİMİ 

Vibrasyon ile serim yaptığı için yapmış olduğu üretimin beton dayanımı yük sek 

olmaktadır 

• GÖRSEL KALİTELİ ÜRETİM 

Sürekli ve kayar kalıp sistemi ile üretim sayesinde mükemmel görsel görünüm ortaya 

çıkar. 

• HIZLI –VERİMLİ ÜRETİM 

Kesite göre değişen anlık hızlar ile günlük  üretim kapasitesi prefabrik üretimlere göre 

çok daha yüksektir. 

• DÜŞÜK MALİYET 

•    Az işçilik, düşük maliyet, yüksek kapasiteli üretim ile projenin hızlı tamamlanmasına 

olanak verir 

Bir operatör ve 3-4 kişilik toplam ekip ile  hem hızlı üretim sağlar ve düşük maliyetler 

oluşur. 

• TRAFİK GÜVENLİĞİNE UYGUN  TEK ŞERİT UYGULAMASI 

Tek şerit ihlali ve üretim yerindeki hızlı serim ile trafik yoğunluğunu azaltır, güvenliğini 

artırır. 



• TEK MAKİNE İLE FARKLI KESİTLERDE ÜRETİMLER 

Aynı makine ile bir çok kesitte üretimler sağlar. 

Bordür, V hendek, Drenaj kanalı, Perde duvar, New Jersey Bariyer,  U kesit kanallar, 

Yürüyüş yolu, kaldırım vb. 

 

       2 Metre  Karayolu V hendek uygulaması 

POWER CURBERS 5700 – 

C Dünyada bir çok 

projede değişik 

üretimlerde kullanılmış ve 

sağladığı ekonomik fayda 

sayesinde tercih edilme 

oranları her geçen gün 

artmaktadır.  

Karayolu projeleri 

Sulama projeleri 

Stadyum basamakları 

Köprü, parapet ve korkuluk 

uygulamaları 

Şehir içi ve dışı çok amaçlı 

beton işlemleri vb. 



 

*Yağmur oluklu bordürlü kaldırım uygulaması 

 

Üç geçişte (pass) donatılı bir sulama kanalının üretiminin yapıldığı bir proje 

 

 



  

 U kesit kanal – Tek seferde üretim. 

 

 

Makinenin kompakt, çok yönlü hızlı hareket kabiliyeti sayesinde  müteahhitler hızlı bir 

şekilde projelerini tamamlayabilmekteler. Bu sayede işçilik maliyetleri düşmekte maliyet 

açısından göreceli bir avantaj elde edilmektedir.  

 

*    Demir donatılı yada donatısız  serim örnekleri 

 

POWER CURBER 5700-C  makinesi ile bir çok projede işinize hem hız hem kalite 

katarak düşük maliyette uygun görsellikte ve yüksek beton dayanımlı üretimleri 

sağlayabilirsiniz. 5700-C saatte 11-14 litre yakıt tüketimi ve bir opreratör ve yapılacak 

üretime göre 3-4  kişilik yardımcı eleman ile işçilik maliyetlerini de azaltmaktadır . 



 

         
*Beton yürüyüş yolu/ köy yolu uygulaması 

 

 


