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KATALOG PRODUKTÓW
Mieszalnik i , przenośnik i taśmowe 

narzędzia brukarskie

Zaprojektowane w Dani i , wykonane w UE2020.01
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Baron A/S to dynamiczna i innowacyjna duńska 
firma. Należy do liderów w branży mieszalników
przeciwbieżnych, przenośników taśmowych 
oraz narzędzi brukarskich i architektury 
krajobrazu. 

Mieszalniki przeciwbieżne 
Firma produkuje mocne i wydajne mieszalniki
przeciwbieżne dla wymagających, profesjonalnych
użytkowników. Mocne, ciche silniki oraz wydajne
przekładnie gwarantują bezawaryjną pracę 
mieszalników w najtrudniejszych warunkach.

Przenośniki taśmowe
Firma Baron produkuje jedne z najsolidniejszych
przenośników taśmowych na rynku. Serie CU Basic, 
CU oraz CCU zostały opracowane we współpracy
z najbardziej wymagającymi klientami. 

Daje to gwarancję, że przenośniki taśmowe
spełniają wszystkie wymagania stawiane 
przez profesjonalnych użytkowników, t.j.
trwałość, wytrzymałość, wydajność, ergonomia,
niezawodność i łatwość w obsłudze.

Narzędzia brukarskie i architektury krajobrazu
Firma Baron specjalizuje się w projektowaniu
i produkcji narzędzi dla brukarzy, architektów 
krajobrazu i wykonawców. Autorskie systemy
poziomowania powierzchni znacznie ułatwiają
i przyspieszają pracę. Bogata oferta narzędzi
spełnia największe oczekiwania użytkowników. 

Cała oferta firmy Baron oparta jest o własny
dział badań i rozwoju co gwarantuje najwyższą
jakość produktów, ich niezawodność i trwałość.

Mieszalniki przeciwbieżne, przenośniki taśmowe 
oraz narzędzia brukarskie i architektury krajobrazu 

Trwałe, zaawansowane i wydajne
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Mieszalniki przeciwbieżne
marki Baron to 
gwarancja jakości

Baron produkuje mieszalniki przeciwbieżne
nieprzerwanie od 2006 roku. Od samego początku
głównym celem było tworzenie pełnej gamy 
niezawodnych produktów dla profesjonalistów.
Z całą pewnością cel został osiągnięty.

Główna uwaga zawsze skupiona była na ergonomii,
funkcjonalności i bezpieczeństwie, co gwarantuje
wysoką jakość i funkcjonalność mieszalników.

Poprzez ciągły rozwój, zdobyte doświadczenie oraz
dbanie o każdy (nawet najmniejszy) detal produktu

marka Baron stała się jednym z liderów branży 
na światowym rynku, a jej mieszalniki są obecnie 
eksportowane do ponad 30 krajów. 

Jednym z innowacyjnych rozwiązań jest system
EasyClean®, który umożliwia bardzo łatwe 
czyszczenie mieszalnika, skraca jego czas
oraz wydłuża żywotność samego urządzenia. 

Najnowszym usprawnieniem jest specjalny
włącznik do urządzeń 3-fazowych, wyposażony
we wskaźnik faz, co umożliwia wyeliminowanie 
problemów z pracą przy zaniku jednej z faz.

Mieszalniki przeciwbieżne
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Nowoczesne i niezawodne  
mieszalniki przeciwbieżne 
Baron

Jakość, wydajność i trwałość w połączeniu z szeregiem unikalnych
cech sprawia, że seria F jest najlepszym wyborem dla wymagających,
profesjonalnych użytkowników. 

Seria F powstała na bazie całego wcześniejszego doświadczenia
w projektowaniu mieszalników z uwzględnieniem wszystkich uwag

WAŻNE!!! Wszystkie produkty są zgodne ze standardami unijnymi i spełniają wymagania aktualnych dyrektyw UE.

BARON F-80

  Duży zapas mocy

  Automatyczne opróżnianie

  Łatwo zdejmowane mieszadło

  Wymienne łopatki mieszadła

   

  Wyłącznik bezpieczeństwa
podczas otwierania klapy

  Śruba pozycjonująca 
zabezpieczająca pokrywę

  

  

  

  

Osłona chroniąca silnik
przed brudem

Łatwa i wydajna obsługa 

Regulowane nakładki mieszadła

  1-osobowa obsługa

  Mocny, cichy silnik 

  Optymalna wydajność
mieszania i obsługi

  Zabezpieczenie spustu 

  

Łatwy w czyszczeniu

  

Zalecany do współpracy 
z przenośnikiem taśmowym
BARON 2,5m 

  Silnik 4kW z dużym zapasem
mocy

  Mocna, bezobsługowa 
przekładnia

  Wskaźnik faz do weryfikacji
poprawności zasilania

  Uchwyty do podnoszenia

  

  

Mocny i trwały zbiornik

  F-80  F-110  F-200  F-300

 Moc silnika (kW) 2.0  2.0  2.2  4.0

 Zasilanie (V)   1x240  1x240  3x400  3x400

 Prędkość obrotowa (RPM)   32  32  32  32

 Pojemność zbiornika(l)   80 110 200 300

 Pojemność mieszania (l)   59  78 160 250

 Szer x dł x wys (cm)   62 x 85 x 108  68 x 97 x 108  78 x 105 x 116  100 x 142 x 122

 Waga (kg)  80  90  180  245 

Wyposażenie dodatkowe
dla serii FUTURA: 
gumowe łopatki,
przewód zasilający, 
klapa niepyląca.

SERIA F

zgłaszanych przez użytkowników.

BARON F-110

Duże, dmuchane koła

ułatwiające transport

podczas pracy

BARON F-200 BARON F-300
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Pozbądz się trudnych 
zabrudzeń i pracuj 

EasyClean® to system specjalnych wkładek do
mieszalników marki Baron, który umożliwia znaczne 
skrócenie czasu czyszczenia ich zbiorników. 

Dodatkowo, dzięki systemowi EasyClean®, realnie
zwiększa się żywotność mieszalnika, ponieważ stanowi 
on warstwę ochronną dla wnętrza zbiornika oraz umożliwia
jego łatwe czyszczenie bez użycia agresywnych środków.

System  EasyClean® został opracowany przy udziale
opinii naszych klientów i użytkowników, którzy narzekali
na zbyt długi czas czyszczenia mieszalników.

Problem dotyczył szczególnie użytkowników, którzy
nie czyścili mieszalników zaraz po użyciu.

EasyClean® jest idealnym rozwiązaniem podczas
mieszania mieszanek z mocnym klejem lub żywicą.
Po ich mieszaniu, jedyne co należy zrobić, to usunąć
wkładki, a mieszalnik jest czysty i gotowy do ponownego
użycia. 

Czas zaoszczędzony na czyszczenie można wykorzystać
na kolejne mieszanie!

®EasyClean   - czas to pieniądz

efektywniej 
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Nowa linia przenośników taśmowych BARON
charakteryzuje się wieloma unikalnymi cechami,
które zwiększają możliwość ich wykorzystania. 

Zaawansowany przetwornik umożliwia zasilanie 
przenośników (wyposażonych w silniki 3-fazowe)
źródłem prądu jednofazowego. Dodatkowko
przetwornik umożliwia zmianę prędkości pracy
przenośnika w zakresie 20 - 80 cm/s oraz zmianę
kierunku jego pracy. 

Konstrukcja przenośników serii CU oraz CCU 
umożliwia ich szeregowe łączenie (maksymalnie 
do 8 sztuk). W takim przypadku pierwszy przenośnik 
powinien być serii CCU (jednostka sterująca), 
natomiast pozostałe serii CU (jednostki podległe).

kierunkiem i prędkością pracy wszystkich 
urządzeń przy pomocy jednego (pierwszego) 
przenośnika. Poszerza to zakres możliwego
wykorzystania przenośników i zwiększa grupę
docelową potencjalnych użytkowników. Dobrym
przykładem jest wykorzystanie przenośników 
podczas wykopów w piwnicy, gdzie najpierw 
mogą służyć do usunięcia gruzu a następnie 

Nowością w ofercie jest seria przenośników
CU Basic, która została stworzona dla osób, 
które nie mają potrzeby pracy szeregowej, 
ale nadal chcą wykorzystać zalety, jakie dają 

Do przodu, do tyłu, ze zmienną prędkością 
i łączeniem w szereg!

Nowy, mocny silnik i zaawansowany system

zastosowania przenośników taśmowych
sterowania zwiększa zakres możliwego

Dzięki temu możliwe jest jednoczesne sterowanie 

do zwrotnego transportu materiałów budowlanych.

przenośniki BARON (praca do przodu, do tyłu, 
możliwość zmiany prędkości pracy).
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Przenośniki taśmowe
BARON
CU Basic, CU i CCU
Najbardziej niezawodne i wydajne
przenośniki na rynku

Dostępna jest już najsolidniejsza oferta przenośników taśmowych na rynku.

Przenośniki taśmowe BARON zostały zaprojektowane przez nasz własny 
zespół badań i rozwoju przy ścisłej współpracy z najbardziej wymagającymi 
klientami (m.in. sektor budowlany oraz wypożyczalnie sprzętu). Gwarantuje
to, że każda z serii spełnia najsurowsze wymagania dotyczące trwałości,
mocy i użyteczności. Specjalnie zaprojektowane aluminiowe profile boczne, 
gwarantują dużą ładowność przy zachowaniu niewielkiej wagi urządzenia. 

Przenośniki taśmowe BARON mogą być wykorzystane do transportu różnych
materiałów, m.in. gruzu, mokrego betonu, ziemi, materiałów budowlanych itd. 

Przenośniki taśmowe BARON serii CU BASIC, CU i CCU

  Niezwykle wysoka ładowność i 
trwałość

  Duża siła uciągu

 Łatwe do czyszczenia

 Wymienna skrzynia zasypowa

 Wytrzymały pas trasnportowy

 Łatwa regulacja pasa

 Najwyższa jakość wykonania 

 Zamknięte profile boczne

 Wysoki poziom bezpieczeństwa pracy

  Specjalnie zabezpieczone wszystkie 
wbudowane elementy elektryczne

  Uchwyty dla wózków widłowych

  Aluminiowa konstrukcja

  Niska waga

  Możliwość piętrowania

  Długa żywotność

  Szybkie i łatwe w obsłudze

  Wytrzymują duże obciążenie

  Mocne, wymienne podwozie

  Szerokie możliwe zastosowanie

  Niski koszt utrzymania

  CU2500/  CU3300/  CU4500/  CU6000/  CCU4500  CCU6000
  Basic Basic Basic Basic

 Długość pasa (cm)  250  330  450  600  450  600

 Długość całkowita (cm)  280  360  480  630  480  630

 Szerokość pasa (cm)  34  34  34  34  34  34

 Szerokość całkowita (cm)  45,5  45,5  45,5  45,5  45,5  45,5

 Wysokość (cm)  25  25  25  25  25  25

 Waga (kg)  61  71  87  103  87  103

 Moc silnika (kW)  0,55  0,55  0,55  0,55  0,55  0,55

 Zasilanie silnika (V)  3x240  3x240  3x240  3x240  3x240  3x240

 Maksymalna siła uciągu (kg) 200  200  200  200  200  200

 Prędkość pasa (cm/s)  20-80  20-80  20-80  20-80  20-80  20-80

 Zasilanie (V)  230  230  230  230  230  230

 

Wyposażenie dodatkowe do serii
CU Basic, CU i CCU: 
powozie transportowe CU-01, 
skrzynia zasypowa CU-02,
wspornik CU-03, przewód
CU-CCU, przewód zasilający  

WAŻNE! Do przodu, do tyłu,
ze zmienną prędkością i 
łączeniem w szereg.

Wybierz to, co najlepsze!!!

WAŻNE!!! Wszystkie produkty są zgodne ze standardami unijnymi i spełniają wymagania aktualnych dyrektyw UE.

i różne typy zbieraków.
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Zwiększ wydajność dzięki

PODWOZIE TRANSPORTOWE

i transport przenośnika przez

jedną osobę. System click-on 

umożliwia szybki i łatwy 

montaż i demontaż. 

taśmowych w przypadku łączenia

Dzięki regulowanemu położeniu 

umożliwia ustawienie optymalnej 

wysokości przenośnika. Górną

część wspornika można 

zdemontować i zamontować

na przenośniku, co daje możliwość

przymocowania przenośnika 

bezpośrednio do zbiornika lub

innego zasypywanego urządzenia.

Pracuj szybciej i wygodniej

Narzędzia brukarskie
i architaktury
krajobrazu

oraz poziomujące listwy rolkowe
ułatwiają poziomowanie podłoży

Systemy poziomowania BARON skutecznie zastępują znane 
metody poziomowania np. przy pomocy sznurków lub desek. 

   Praca będzie wykonana znacznie szybciej i dokładniej.

   Nadają się do wyrównywania dużych powierzchni. 

  Listwa poziomująca będzie zawsze na tym samym poziomie

co boczna prowadnica. 

   Brak konieczności wykonywania powtórzeń poziomowania. 

   Po wykonaniu wstępnych ustawień wysokości i nachylenia w prosty

sposób można dokonać wszelkich korekt. Przy pomocy kołków z 

łącznikiem można w prosty sposób zmieniać nachylenie i wysokość. 

   Poziomująca listwa rolkowa ma szerokość roboczą w zakresie od 1,5m 

do 3,0m i może być stosowana do wszelkich prac poziomujących.

  Duże, dmuchane koła umożliwiają łatwe manewrowanie po grząskich

nawierzchniach (np. piasek) na dużych obszarach. 

  Profilowana aluminiowa rączka zapewnia odpowiednią wysokość

podczas pracy. 

Kątowniki BARON to gwarancja 

Kątowniki umożliwiają utrzymanie prawidłowego kąta pracy
na dużych powierzchniach. Ułatwiają szybkie wymierzenie
kąta i skracają czas pracy.

Akcesoria
do przenośników

System
click-on

Możliwość piętrowania
podczas przechowywania

wyposażeniu dodatkowemu

Idealne uzupełnienie przenośnikówUmożliwia swobodne przemieszczanie

SKRZYNIA ZASYPOWA

ich w szereg lub w momencie, 

kiedy transportowany ładunek 

musi zostać przerzucony na taśmę.

Może zostać zamocowana w 

dowolnym miejscu na przenośniku. 

System click-on to szybki i łatwy 

montaż i demontaż. 

WSPORNIK

System poziomowania powierzchni

z piasku i żwiru.

precyzyjnej pracy.
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System poziomowania VARIO
- łatwe układanie i naprawa

do naprawy chodników i innych powierzchni z kostki brukowej.

System poziomowania VARIO umożliwia łatwe układanie kostki
o grubości innej niż sąsiadujące. Wysokość podpór może być
regulowana w zakresie wysokości od 0 do 10 cm na stronę,
co umożliwia idealne dopasowanie wysokości uzupełnienia. 
W prosty sposób można równocześnie regulować wymaganą  
szerokość - prowadnica jest podwójna i można ją przesuwać. 

 

do małych powierzchni

wchodzi ubijak prosty, ubijak kątowy (idealny do ubijania 

powierzchni w trudno dostępnych miejscach) oraz trzy ubijaki
kwadratowe. 

Ubijaki kwadratowe dodatkowo wyposażone są w system 
anti-shock, który redukuje wibracje wywoływane podczas pracy
przez co chroni ramiona użytkownika. 

Kwadratowy ubijak 200 PUR pokryty jest powłoką poliuretanową,
co dodatkowo chroni obrabiane materiały. Dzięki temu idealnie

- szybki sposób poziomowania

sposób poziomować zarówno małe jak i duże powierzchnie 
betonowych wylewek. Dostępne są w szerokościach:

 1000 mm   1400 mm   1800 mm

Dostępne uchwyty: 
• Profilowany uchwyt metalowy  
• Drewniany uchwyt widlasty

Pracuj szybciej i wygodniej

Narzędzia brukarskie
i architaktury
krajobrazu

Wałki do wyrównywania wylewek

Wałki do wyrównywania wylewek umożliwiają w szybki i w prosty 

System poziomowania VARIO jest idealnym rozwiązaniem

Ubijaki ręczne BARON - idealny

Ubijaki ręczne BARON to nowa seria ubijaków, w skład których

nadaje się do ubijania m.in. kamieni lub płyt ceramicznych.
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Obrzeża narożne SnapEdge
- prosty sposób na zabezpieczenie
obrzeży powierzchni brukowych

  Prosty i ekonomiczny sposób zabezpieczenia obrzeży brukowych

przed niekontrolowanym przesunięciem

  Ten sam element może być wykorzystany do krawędzi prostych oraz  

wewnętrznych i zewnętrznych łuków

  Złącza wbudowane w profil

  Standardowa długość 244 cm do szybkiego montażu

  Narożniki i łuki nie wymagają wcześniejszego planowania

  Konstrukcja pozwala na montaż blisko ścieżek

  Zaprojektowany aby zapewnić mocne zakończenie obrzeży wszelkich

powierzchni brukowych

  Otwory montażowe na całej długości umożliwiają mocowanie kołków

we właściwym miejscu

  Nie wymagaja dodatkowego wzmacniania obrzeży 

  Idealne do robienia obrzeży wokół drzew

  

  

– wydajność przede wszystkim

układania nawet o 70%, zapewniając za każdym razem

Wydajne i ergonomiczne narzędzie do transportu płyt chodnikowych. 
Pneumatyczny siłownik umożliwia opuszczanie płyt bez
obciążania pleców operatora. Konstrukcja umożliwia bezpieczny 
transport i mocny chwyt nawet na nierównych powierzchniach.

Pracuj szybciej i wygodniej

Narzędzia brukarskie
i architaktury
krajobrazu

System poziomowania krawężników

System poziomowania krawężników może skrócić czas

ten sam poziom ułożenia. 

Chwytak do krawężników

do użycia razem z mini-koparką. 
Świetne narzędzie do przenoszenia krawężników - idalne

Transporter do płyt chodnikowych

Chwytak do płyt chodnikowych

Doskonałe wyposażenie do transportera. 
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biuro@baron-mixer.com
www.baron-mixer.pl

ul. Bursztynowa 17/6
77-100 Bytów

NIP: PL8421633132

Wszystkie produkty marki Baron zostały zaprojektowane przez Baron A/S 
w Danii, z zachowaniem restrykcyjnych wymagań odnośnie funkcjonalności,

Wszystkie produkty zaprojektowane zostały przez własny zespół 
badawczo-rozwojowy w ścisłej współpracy z użytkownikami. Każdy 
produkt przed wprowadzeniem do sprzedaży przeszedł wymagające testy.

Celem firmy Baron A/S jest zdobycie pozycji lidera w swojej branży. 
Gwarantują to działania ukierunkowane na ciągły rozwój oferty produktowej 
oraz ścisła kontrola jakości.

Koncentrując się na ergonomicznym wzornictwie i innowacyjnych rozwiązaniach

Kiedy tylko  
najlepsze jest  
wystarczające!!!

Filmy demonstracyjne
dostępne na

www.baron-mixer.pl

jakości, wydajności, trwałości i bezpieczeństwa.

Baron A/S gwarantuje najlepsze produkty w konkurencyjnych cenach.

ATTRADING Tomasz Kudlik

Oficjalny przedstawiciel w Polsce:

+48 604 603 993
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