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СВЕТСКИ КВАЛИТЕТ- СРПСКА РЕШЕЊА
  

Фирма “SIMI” је добила име 1991. године, а основала ју је породица Јаковљевић
Светлана, Игор, Милован и Ирена- 1988. године под првобитним именом “DIDI”.
На основу вишегодишњег искуства у производном програму производње фабрика
бетона, аутомешалица, скрепера, завојних транспортера и др., фирма “SIMI” укључује
најпознатије стручњаке из бивше Југославије-дипл.маш.инг.  Јаковљевић Милована,
дипл.маш.инг. Јованчевић  Драгослава и дипл.ел.инг. Плешка Драгутина, у овој области
и наставља са развојем наведеног програма по технологијама последњих техничких
достигнућа у свету.

      

Ми производима:
1. Фабрике бетона по последњим техничким достигнућима капацитета од 15, 20, 30, 45,
60, 80, 100, 120 и до 180 м3/h. Процес  справљења бетона се обавља сагласно
најсавременијим достигнућима у овој области. Процес прављења бетона је потпуно
аутоматизован са тачношћу прављења бетона по најстрожим захтевима за дозирање и
мешање. ЕN 206 на свим нашим машинама.
2. Све врсте мешалица од 150, 250, 375, 750, 1125, 1500, 1875, 2200 и 3000 литара
уграђеног бетона. Мешалице се производе у две варијанте:
 * турбо мешалице са и без вирблера,
 * двоосовинске мешалице за комерцијални и префабрикациони бетон.
3. Скрепере са граном од 8, 10, 12, 14, 16 и 20 м дужине, као и капацитета од 20-140м3/h
4. Завојне транспортере дужине од 3-15 м и капацитета 10-120 t/h.
5. Филтере за отпрашивање капацитета 8,10,12,14,17 и 20 м2 површине са испуштањем
прашине у атмосферу <20 мg/Nм2.
6. Уређаје за истакање цемента и прашкастих материјала из силоса у цистерне.
7. Уређај за флуидизацију прашкастих материјала у силосима.
8. Све врсте силоса за прашкасте материјале од 50, 100, 160, 200, 250, 350 и 500 t. 
9. Рециклаже за бетон и уређаје за прање аутомешалица и пумпи за бетон, са потпуно
аутоматизованим процесом.
10.Уређај за превоз бетона (килбанове) у фабрикама за префабрикацију.

Данас је ”SIMI” највећи произвођач фабрика бетона и пратеће опреме на простору
југоисточне Европе. Сви производи ове фабрике поседују TIF и CE сертификате и
познати су да по свом квалитету, а посебно по цени, равноправно конкуришу
најпознатијим светским произвођачима.
Продаја наших производа, зависно од године, остварује се продајом од 70-90% на
страним тржиштима.
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