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The factory built in Aksaray within the context domestic 
partnership for the purpose of manufacturing truck 
mixer in Turkey by the IMER Group which is leading 
Company in Europe in the area of manufacturing truck 
mixer, concrete transportation vehicles, construction/
earthmoving machines entered into service in October 
2006. The factory which is capable of producing 1200 
mixer per year with the latest technology is a candidate 
to be one of the leading mixer production facilities 
of Europe. Due to effective and flexible organization 
of R&D, production, sale, and after sale service 
units, designs in accordance with the demands of all 
customers are made possible. The after sale service 
unit meets instantly all spare part and service needs 
of all our customers. The personnel, which are selected 
according to strict rules and devote themselves always 
to the quality, make possible the company reach 
high levels of efficiency in terms of dependability 
and innovative designing.   All transit mixers are 
designed and produced in a manner that limits noise 
and dust emission in compliance with environmental 
captiousness and ecologic respect of our company.

Transmikser ve beton nakil araçları, inşaat/hafriyat 
makineleri imalatında Avrupa’nın önde gelen firması 
olan IMER Group’un Türkiye’de transmikser imalatı 
amacıyla Aksaray’da yerli ortaklık kapsamında kurduğu 
fabrika Ekim 2006 ayında faaliyete geçmiştir. En son 
teknoloji ile yıllık 1200 mikser üretimi kapasitesine 
sahip olan fabrika çok kısa sürede Avrupa’nın önde 
gelen mikser üretim tesislerinden birisi olmaya adaydır. 
Ar-Ge, üretim, satış ve satış sonrası hizmet birimlerinin 
etkin ve esnek organizasyonu sayesinde tüm 
müşterilerin gereksinimlerine göre tasarım yapılır. Satış 
sonrası servis birimi tüm müşterilirimizin yedek parça ve 
servis gereksinimlerinin derhal karşılanmasını sağlar.
Katı kurallar uyarınca seçilmiş olan ve her zaman 
kendisini kaliteye adayan personel; şirketin 
güvenilebirlik ve yenilikçi tasarım bakımından yüksek 
etkinlik düzeylerine ulaşmasına olanak tanır. Tüm 
transmikserler firmamızın çevresel titizliği ve ekolojik 
saygısıyla uyumlu olarak, gürültüyü ve toz çıkışını 
kısıtlayacak biçimde tasarlanmış ve üretilmiştir.

Türkiye Çöl Olmasın; Tüm avrupa’da 12.000 tür bitki var. Türkiye’de ise 9.000
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THE MIXING DRUM OF THE L&T TRUCK MIXERS 
IS MADE OF WEAR-PROOF STEELS: The 30 MnB5 
steel is used for standard series and the IMER WEAR 
for the superlight series. Both steels have chemical 
and mechanical characteristics that are absolutely 
superior to the commonly used steels.
For the 30MnB5, its high content of chromium and 
boron guarantees a real resistance to the wear and 
tear caused by concrete.
For the IMER WEAR, its resistance allows to reduce 
the steel sheet thickness to 3 mm (really lighter), 
keeping, or better, increasing, drum life.

A HIGH QUALITY MIXTURE THANKS TO THE 
EXCLUSIVE DESIGN OF THE MIXING BLADES
The exclusive design of the mixing blades 
guarantees a mixture homogeneity in all the drum 
sections, keeping and improving the characteristics 
of the transported concrete. 
L&T truck mixers meet the norms DIN 1045 - DIN 
459–AS 1371 ANNEX “A” concerning the dry 
mixing capacity. 

ÇELİK ÖZELLİKLERİ

IMER WEAR STEEL

30MmB5 STEEL

27MnB5 STEEL

Fe510 STEEL

Karıştırma paletlerinin seçkin tasarımı sayesinde 
yüksek kaliteli karışım sağlanır. Bunun sonucu 
olarak, tüm kazan kesitlerinde homojen bir 
karışım elde edilmesinin, nakledilen betonun 
ayırtedici özelliklerinin korunup, geliştirilmesinin 
güvencesidir. IMER-L&T transmikserleri DIN 1045 
- DIN 459 - AS 13714 ANNEX “A” normlarıyla 
uyumludur.

DONANIMINIZ İÇİN EN İYİSİNİ İSTİYORUZ: IMER-L&T 
transmikserlerin karıştırma kazanı aşınmaz çelikten 
yapılmıştır. 30MnB5 çeliği standart mikserlerde 
kullanılırken, IMER WEAR çeliği de süper hafif mikser 
imalatında kullanılmaktadır.
Her iki seri mikserde kullanılan çelik, yaygın olarak 
kullanılmakta olan diğer çelikler karşısında kesinlikle 
üstün kimyasal ve mekanik ayırtedici özelliklere 
sahiptir.
IMER WEAR çeliğinin sahip olduğu direnç, çelik sac 
kalınlığının (gerçek bir hafiflik sağlayan) 3mm’ye 
düşmesine ve kazan ömrünün korunmasına, dahası 
uzatılmasına olanak tanır.

SPECIAL STEELS
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Türkiye Çöl Olmasın; Dünya’da her yıl 16 milyon hektar orman alanı yanmaktadır. (82 Nijerya kadar)
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INNOVATIVE 
AESTHETICS OF 
THE DRUM WITH 
GREATER CAPACITY
The L&T Truck Mixers are a real system for concrete 
mixing and transport according to high quality and 
functional standards. Each technical detail has been 
conceived, designed and realized in order to make 
the mixers work in perfect harmony with the truck 
chassis destined for their tronsport. A wide range 
of capacities from 4 to 14 m3 of vibrated concrete 
always guarantees low tares and optimised 
carrying capacities.
All L&T Truck Mixers are equipped with hydraulic 
transmissions and gearboxes that allow to 
reach the maximum rotation speed of the 
mixing drum when the vehicle is at 1500 
revolutions/1’ (in comparison with the usual 1800 
revolutions/1’). Such a characteristic allows to 
diminish the fuel consumption, to reduce the 
war and tear and to respect the environment 
(thanks to the low sound emissions) and to increase 
the service life of the engine. 

BÜYÜK KAPASİTELİ 
KAZANIN YENİLİKCİ 
ESTETİĞİ
IMER-L&T transmikserler beton karıştırmak 
ve nakletmek için, yüksek kalite ve işlevsellik 
standartlarına uygun gerçek bir sistemdirler. 
Transmikserler, kendilerini taşımak üzere 
tahsis edilmiş kamyon şasileriyle tam bir uyum 
içinde çalıştırmak üzere her türlü teknik ayrıntı 
düşünülmüş, tasarımlanmış ve gerçekleştirilmiştir. 
4 m3 den 14 m3 e kadar uzanan geniş kapsamlı 
beton taşıma kapasitesi, her zaman firenin az 
ve taşıma kapasitesinin de optimum olmasının 
güvencesini sağlar.
Tüm IMER-L&T transmikserler, (alışılagelmiş 1800 
devir/1 ile kıyaslandığında) araç 1500 devir/1 
de iken karıştırıcı kazanının azami dönüş hızına 
ulaşmasına izin verecek hidrostatik transmisyon 
ve dişli kutuları ile donatılmışlardır. Böyle bir 
özellik yakıt tüketiminin azalmasına, aşınmanın ve 
yırtılmanın daha düşük boyutlara indirilmesine ve 
(gürültü düzeyinin düşük olması sayesinde) çevreye 
gereken saygının gösterilmesine ve motorun 
hizmet süresinin artmasına olanak tanır.

TEKNİK
VERİ

Dingil
Sayısı

Nominal
Kapasite

Geometrik
Hacim

Kazan Su
Taşıma Hacmi
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Maksimum
Gereken Güç

Minimum
Uzunluk (H)

Minimum
Uzunluk (D)

Minimum
Genişlik (H)

Minimum
Genişlik (D)

Yükseklik Ağırlık
(H)

Ağırlık
(D)
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KATLANIR İLAVE OLUK
Ergonomisi, tıkanmayı önleyen dizaynı sayesinde, pratik 
ve güvenli bir kullanıma olanak tanır.
FLIP-OVER CHUTE
Its ergonomy allows a practical and safe use thanks to the 
anti-trapping and anti-shear device (available in various 
lengths).

ERGONOMİK MERDİVEN
Kaymayı önleyen basamaklar ve geniş platform, 
betonun, emniyeti tehlikeye atmaksızın, 
mükemmel bir biçimde görülebilmesini sağlar.
ERGONOMIC LADDER
The slip proof steps and the larger platform allow 
a perfect visual of the concrete in safety.

TECHNICAL
CHARACTERISTICS

TEKNİK
ÖZELLİKLER
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YAĞ RADYATÖRÜ
İçerisinde filtresi, yağ termostatı ve elektrikli soğutma fanı 
bulunan yüksek performanslı yağ soğutucu, hidrolik yağın 
ideal çalışma sıcaklığında çalışmasını sağlar.
OIL COOLER
A high-performance heat exchanger with built-in 
filter,provided with a thermostat and an electric cooling 
fan,guarantees the ideal working temperature of the 
hydraulic fluid.

ARKA ÇALIŞMA LAMBASI
Tüm transmikserlerin kontrol edilmesi en zor bölgesi arka 
taraftır. Bu bölgeye monte edilen çalışma lambası her türlü 
çalışma koşulunda mükemmel bir görüş sağlar.
REAR WORKING LIGHT
The rear area of all truck mixers is the most difficult to 
control. The installation of the rear working light guarantees 
their perfect visibility in all operating conditions. 

KAZAN MEKANİK KİLİDİ
Tüm IMER-L&T transmikserleri özel bir karşı-dönüş 
mekanik kilidi ile donatılmışlardır. Çok önemli ve kullanımı 
kolay olan bu mekanizma kazan içerisindeki tüm bakım 
işlemlerinin mutlak bir emniyet içinde yapılmasını sağlar.
DRUM SAFETY LOCK
All the IMER Group truck mixers are provided with a special 
antirotation mechanical locking device. This mechanism, 
essential and easy to use, ensures the absolute safety of all 
maintenance operations inside the mixing drum.

Türkiye Çöl Olmasın; Son 30 yılda dünya orman örtüsünün beşte biri yok oldu.
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OPTİMİZE EDİLMİŞ FRENLİ TEK OLUK KOLU
Tek oluk desteği, makaranın yağlanması ve kazanın 
dönme blokuna erişilmesi bakımından daha elverişli 
koşulların ortaya çıkmasına olanak tanır.
SINGLE CHUTE ARM WITH OPTIMISED BRAKE
The single chute support features better availability for 
roller greasing and access to the drum rotation block. The 
handwheel offers a more ergonomic grip and makes the 
chute “braking” operation quicker and easier.

ERGONOMİK TASARLANMIŞ ARKA DESTEK
Küçük boyutlu ve temizlenmesi kolaydır.
ERGONOMIC SHAPE OF THE CASTLE
It is compact and easy to clean.

SU SAATİ
Transmikserlerin arka tarafına monte edilmiştir ve 
betonun plastisitesinin kontrolüne olanak tanır.
PRESSURE GAUGE
It is mounted on the rear part of the truck mixers and it 
allows the control of plasticity of the concrete. 
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KAZAN KONTROL KAPAĞI
Yeni tip oval kazan kontrol kapağı görünüm olarak çok 
doğrusaldır; çünkü malzemenin yığılacağı çıkıntılar 
yoktur ve oval biçimli, kalın bir conta da kullanıldığı için 
mükemmel bir sızdırmazlık sağlar.
MANHOLE CONFIGURATION WITH NEW SEAL
The new type of oval manhole is very linear in appearance 
because there are no protrusions where the material can 
pile up and it has a perfect sea due to the use of a thick, 
oval-shaped gasket.

GEREKSİNİMLERİNİZİ KARŞILAYACAK REDÜKTÖR
Karıştırma kazanının rahat dönmesi için yüksek torklu 
redüktör kullanılır.
MECHANICAL GEARBOX TO MEET YOUR NEEDS
It is oversized to meet the high torque demanded by the 
concrete drum.

HİDROLİK POMPA DESTEĞİ
Bu yeni geliştirilen destek, hemen hemen tüm PTO (Power 
Take Off) pompa konumlarını kapsayacak biçimde ve rahat 
bir bakım yapabilmeye olanak sağlayacak şekilde monte 
edilmiştir.
HYDRAULIC PUMP SUPPORT
The innovative support is bolted onto the subframe in an 
intermediate position to cover almost all the PTO pump 
positions, resulting in a great advantage for our fitters.

Türkiye Çöl Olmasın; Yetişkin bir ağaç, günde 17 kişinin oksijen ihtiyacını karşılıyor.
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SU POMPASI
Redüktöre monteli güçlü LTİ30 su pompası dakikada 
450 litre su pompalama kapasitesine sahiptir.
WATER PUMP
The powerful LTi30 water pump,driven by the power 
takeoff on the reduction unit,has a pumping capacity 
of 450 litres of water a minute.

ÇAMURLUK KORUMA LASTİĞİ
MUD FLAPS

GÜVENLİK IZGARASI
Doldurma haznesinin güvenli bir biçimde muayene 
edilmesi için monte edilmiştir.
SAFETY GRID
For the safe inspection of the chorging hopper.
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ÇAMURLUKLAR
Çelik ya da plastikten (süper hafif modeller için) imal 
edilmiştir.
MUDGUARDS
They are available in steel or alluminium (for the 
superlight version).

SU TANKI
Bütün L&T transmikserlerin standart tiplerinde 650 litre 
su taşıma kapasitesine sahip olan depolar bulunmaktadır. 
Bunların değişik ölçülerde olanları, paslanmaz çelik ve 
basınçlı sistem için olanları da ayrı birer opsiyon olarak 
sunulmaktadır.
WATER TANK
All IMER Group truck mixers are provided, in the standard 
version, with a 650 I water tank, and for option available 
in different size, stainless steel or pressurized systems.

MERDİVEN VE PLATFORM
Yeni dizayn edilen platform sistemi operatör açısından daha 
güvenlidir ve sistem platforma çıktığında doğrudan operatör 
tarafından çalıştırılır.
NEW FALL-PREVENTION SYSTEM
The new fall-prevention system has been engineered to keep 
withing the machine clearance and to avoid taking the right 
handoff when going up to the platform. The system is operated 
directly by the operator when he is on the platform.

Türkiye Çöl Olmasın; Her yıl doğaya 7 ağaç borcumuz var. (1 yılda kağıt ve diğer ihtiyaçlarımız için 7 ağaç tüketiyoruz.)
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SÜPER HAFİF İLAVE OLUKLAR
Standart ürün iki adet “süper hafif” polystone uzatma oluğu 
içerir. Hafiflikleri (yalnızca 7 kg’dırlar) kullanılmalarını 
olağanüstü kolaylaştırırken kaza riskini de asgariye indirir.
SUPERLIGHT EXTENSION CHUTES
The standard supply includes two “superlight” polystone 
extension chutes. Their lightness (only 7 kg) makes them 
extremely easy to handle, cutting down the risk of accidents 
to a minimum.

ALÜMİNYUM YAN KORUMA BARİYERİ
“Takılmayı önleyen” özel bariyerler, transmikserin gerek 
yolda, gerekse şantiyedeki olağan çalışması sırasında 
emniyeti sağlar.
SIDE ALUMINIUM CYCLIST BARRIERS
Special “anticatch” barriers ensure safety on the road and 
in the working site during the usual operations of the 
truck mixer.

ARKA TAMPON
Arka tampon son derece emniyetli olup, kullanılması 
pratiktir ve şantiyede büyük bir esneklikle kullanılabilir.
REAR BUMPER
The rear bumper (also available in retractable and fixed 
version) is extremely safe, practical to use and very 
flexibile on site.
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Türkiye Çöl Olmasın; Dünya’da her yıl kağıt tüketiminin yarısı geri kazanılsa, Türkiye kadar bir orman alanı kurtarılmış olur.
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KATKI MADDESİ TANKI
Katkı maddeleri için paslanmaz çelik depo basınç kontrollü  
emniyet sistemine sahiptir ve ölçünün mükemmel olması için de  
seviye kontrol cihazına sahiptir. Paslanmaya dirençli olan depo hızlı ve 
kolay doldurmak için büyük bir emniyet başlığına sahiptir.
ADDITIVE TANK
The stainless-steel pressure tank for additives is provided with 
a pressure-control safety system end a level control for percet 
metering. The corrosion-resistant tank is fitted with a large safety 
cap for fast and easy filling.

HİDROLİK SİSTEM YARIM EKOLOJİK KAPAK
Özellikle kazan içindeki sulu betonu iniş çıkışlı ya 
da engebeli arazide taşırken, yolculuk sırasında ya 
da şantiyede etrafı kirleten taşmaları engellemek 
için hidrolik sistem yarım ekolojik kapağın monte 
edilmesi artık günümüzde bir zorunluluk haline 
gelmiştir.
HYDRAULIC HALF PLUG
To carry particularly fluid material on rough or steep 
terrain, it becomes necessary to install the hydraulic 
half plug to prevent spills of polluting material during 
the journey or inside the work yard.

HİDROLİK SİSTEM TAM EKOLOJİK KAPAK
Beton santralinde kuru malzeme doldurulmasının 
ardından karıştırma kazanında yapılan karıştırma işlemi 
kazandan toz çıkmasının nedenidir. Bu kapatıcı kapak, 
sorunu kesin olarak çözüme kavuşturur. IMER-L&T 
transmikserlerin sağlığa ve çevreye saygı felsefesine 
uygun duruma getirilmesi hızlı ve kolaydır.
ECOLOGICAL HYDRAULIC PLUG
The charging of dry material in the batching plant and 
the following mixing in the drum mixer are a cause of 
dust spills from the drum: thes closing device definitely 
solves this problem. Adapting the L&T truck mixers to a 
philosophy of respect for health and the environment is 
fast and convenient. 

OPTIONAL
OPSİYONEL
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KAPATMA KANADI
Basit ve pratik kapatma kanadı, boşaltma oluğunun 
hareketleri sırasında şerbet ve beton kalıntılarının 
çevreye taşmasının düşük bir maliyetle önlenmesini ve 
çevrenin kirletilmemesini sağlar.
CLOSING FLAP
The simple and practical closing flap stands out for 
its cost efficiency in preventing the spills of grouts 
and concrete residues during the movements of the 
discharge chute, avoiding pollution to the environment 
in the vicinity of the casting operation.

BOŞALTMA OLUĞU ÜZERİNDEKİ VİBRATÖR
Bu düzenleme, betonun özel beton olması durumunda 
dahi, boşaltma işlemi sırasında optimum düzeyde akış 
olmasını sağlar.
VIBRATOR ON DISCHARGE CHUTE
This dispositive allows, during the discharge, an optimum 
flow even in presence of special concrete.

YAN KORUMA KAPAKLARI
Bunların işlevi, aracı özel betonun sonuçta ortaya 
çıkabilecek paslandırıcı etkisine karşı korumaktır.
SIDE PROTECTION GUARDS
Their function is to protect the vehicle from the eventual 
corrosive action of the special concrete and demoulding 
chemicals.

LT555 TELESCOPIC CHUTE
The LT 555 telescopic chute is an important 
accessory designed to increase the versatility of 
the L&T truck mixer. The LT 555 telescopic chute, 
extending to 4.5 metres in length (5.5 metres 
with the funnel end), can be ordered in all models. 
Reliable and safe, with a stainlesssteel construction: 
it is light, strong and extremely manoeuvrable, both 
vertically and radially.

Türkiye Çöl Olmasın; Dünyamız dakikada 21 hektar orman alanı kaybediyor.

LT555 TELESKOPİK OLUK
LT 555 teleskopik oluk, L&T transmikserlerin kullanışlılığının artırılması amacıyla 
tasarımlanmış önemli bir aksesuardır. Uzunluğu 4.5 m.yi bulan LT 555 teleskopik oluk 
(huni ucuyla birlikte 5.5 m) her modele konabilir. Paslanmaz çelik konstrüksiyonu ile 
güvenilir ve emniyetlidir. Hafif ve güçlü olup, hem yatay olarak hem de dikey olarak 
olağanüstü manevra yeteneği vardır.
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SEMI-TREYLER 
TRANSMİKSER
Bu özel transmikserler büyük inşaat 
şantiyelerine yerleştirilirler ve 14 m3 e varan 
büyüklükte beton nakliyesi kapasitesine sahiptirler. 
Transmikserin hemen serbest kalması  
ve böylelikle diğer işlemler için  
kullanılması amacıyla büyük inşaat  
şantiyelerine yerleştirilirler.  
Mikser kamyondan tam olarak  
bağımsızdır ve şantiyede kullanılmak  
üzere hazır beton yedeği oluşturur.  
Yerel yasal düzenlemelere ya da  
kamponun dingil sayısına bağlı  
olarak 2 ya da 3 dingillidirler.

ARTIC
SEMI-TRAILER 
MIXERS
These special truck mixers are 
installed on large building 
sites and are able to transport 
up to 14 m3 of concrete. They 
are usually installed on large 
building sites, so the truck 
is immediately free and can 
be used for other operations. 
This mixer is absolutely 
independent from the truck 
and it is a stock of concrete 
ready to be used on site. It 
is available with 2 or 3 axles 
depending on the local 
regulations or the number of 
the axles of the truck.

18



Türkiye Çöl Olmasın; Son 30 yılda dünya orman örtüsünün beşte biri yok oldu.
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SL SÜPER HAFİF 
TRANSMİKSERLER
Yeni SÜPER HAFİF transmikserler dizisi, trafik 
kurallarının öngördüğü ağırlık sınırlamalarına tam 
uygun olarak azami yük taşımayı sağlamak için 
bütünüyle yeni baştan tasarımlanmıştır. Özel IMER 
WEAR çeliği sayesinde süper hafiftir ve aşınmaya 
karşı çok daha dirençlidir.
Karıştırma kazanı, şimdiye kadar transmikser 
imalatında kullanılmakta olan malzemelerden 
üstün mekanik ayırtedici özelliklere sahip olan özel 
IMER WEAR çeliğinden yapılmıştır. IMER WEAR 
çeliğinin aşınma direnci sac kalınlığının 3 mm’ye 
düşürülmesine olanak tanır ve böylelikle kazanın 
yaşamını korur, dahası uzatır.

SL SUPERLIGHT 
TRUCK MIXERS
The new range of SUPER LIGHT truck mixers 
has been completely redesigned to guarantee   
maximum payload, in full compliance with the 
weight limits of the traffic regulations. Thanks to the 
special IMER WEAR steel, it is superlight and much 
more wear resistant.

The mixing drum is realized in special IMER WEAR 
steel having mechanical characteristics superior to 
the materials utilized so far for constructing truck 
mixers. The wear resistance of the IMER WEAR steel 
allows to reduce the steel sheet thicknees up to 3 
mm, keeping, or better, increasing, its life.
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Türkiye Çöl Olmasın; Dünya’da her yıl 16 milyon hektar orman alanı yanmaktadır. (82 Nijerya kadar)
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ALÜMİNYUM SU TANKI
ALUMINIUM WATER TANK

PLASTİK ÇAMURLUK
PLASTIC MUDGUARDSSL SUPERLIGHT 

TRUCK MIXERS

SL SÜPER HAFİF 
TRANSMİKSERLER

TEKNİK
VERİ

Dingil
Sayısı

Nominal
Kapasite

Geometrik
Hacim

Kazan Su
Taşıma Hacmi
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SÜPER HAFİF DÖNER OLUK
LIGHTWEIGHT DISCHARGE CHUTE IN WEAR 
RESISTANT MATERIAL

IMER WEAR ÇELİĞİNDEN İMAL EDİLMİŞ KAZAN
SUPERLIGHT AND EXTREMELY RESISTANT DRUM IN 
IMER WEAR STEEL

SÜPER HAFİF İLAVE OLUKLAR
SUPERLIGHT EXTENSION CHUTES

Türkiye Çöl Olmasın; Ormanlarımdan bir yaş dal kesenin, başını keserim. (Fatih Sultan Mehmet)

Maksimum
Gereken Güç

Minimum
Uzunluk

Minimum
Uzunluk (H)

Minimum
Genişlik (H)

Minimum
Genişlik

Yükseklik Ağırlık
(HSL)

Ağırlık
(DSL)
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