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Рама
Жорстка рама з потужним 
чотириколісним приводом, монтаж 
універсального модуля подачі без 
використання інструменту.

Модуль каналоутворювача 
та опалубки
Модуль у зборі для швидкої заміни в 
змінній групі.

Змінна група
Швидкозмінна група з опалубками 
залежно від виробу. Час зміни < 10 хв 
для мінімізації часу простою.

Модуль опалубки
Окремі модулі для об‘єднання в 
опалубну касету.

Модуль подачі
Цей модуль містить у собі потужну 
гідравлічну систему, головну 
розподільчу шафу, систему 
електроживлення і одно-, дво- 
або триступеневу воронку для 
бетонування.

Модуль затирання
Електромеханічний модуль для 
автоматичного затирання пустотілих, 
суцільних і стінових плит.

<10 хв.
час переналадки

< 8 год.
мін. час затвердіння

Установка maxcaster виробляє найрізноманітніші збірні бетонні елементи 
методом безперервного розливання. Бетон заливається і формується в потрібну 
форму протягом трьох етапів. Для ущільнення бетону ми застосовуємо потужне 
поєднання трамбовок, вібраторів високої і нормальної частоти. Це дає змогу 
використовувати дуже сухий, жорсткий бетон із низьким водоцементним 
відношенням. Результатом цього є низька витрата цементу: близько 320–400 кг/м³ 
бетону. Завдяки цьому міцність кінцевих виробів при стисненні досягає 75 МПа; 
менш ніж через вісім годин після початку затвердіння їх можна різати.
Високоущільнений бетон. Мінімальна витрата цементу. Максимальна продуктивність.

Опціональні блоки

Модульна система



maxcaster
Максимальна 
гнучкість і точність 
при кожному 
застосуванні

maxcaster
Відеоролик про продукт

Найрізноманітніше обладнання.
Протягом останніх десятиліть ми постійно вдосконалювали технологію бетоноукладачів зі 
сковзаючими опалубками. Ця технологія є ідеальним рішенням, коли за допомогою лише 
однієї машини необхідно виготовляти велику кількість різноманітних виробів із попередньо 
напруженого бетону, наприклад: попередньо напружені пустотілі плити, суцільні плити, 
таврові балки, перемички, фундаментні палі, стовпчики для виноградників, плити типу ТТ, 
ребристі плити та багато іншого. Під час переналагодження, яке займає менше 10 хвилин, 
встановлюється нова змінна група, після чого можна виробляти інший виріб. Завдяки 
модульній концепції машини можна виробляти всі стандартні попередньо напружені бетонні 
вироби шириною до 240 см і висотою до 50 см.
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Можливі сфери 
застосування

Балки, перемички,
фундаментні палі
• Стовпчики для огорожі 4,5 x 4,5 см
• Фундаментні палі до 45 x 45 см
• Перемички, стовпчики для 
 виноградників тощо.

Плити типу ТТ і ребристі плити
• Плити типу ТТ, суцільні  або ізольовані
 U-подібні канали
• Ребриста плита і клиноподібні елементи
• Звукоізоляційні стінові елементи

Пустотілі плити
• Суцільні плити і пустотілі плити 
 перекриття, стінові панелі
• Товщина від 7 до 50 см і ширина
 від 30 до 240 см
• Частка пустотності понад 50 %

maxmachines

Таврові та двотаврові балки
• Таврові та двотаврові балки
• Одночасне виробництво до дванадцяти балок
• Швидкість виробництва до 3,5 м/хв

Максимальна гнучкість
• Максимальне різноманіття попередньо напружених бетонних виробів
• Багаторівнева модульна система
• Час переналагодження < 10 хвилин

Зручність для оператора
• Інтуїтивне обслуговування, легко зрозуміла концепція машини
• Швидке та просте очищення завдяки легкому роз‘єднанню модулів
• Особлива міцність і довговічність

Найвища якість продукції
• Осцилювальна опалубна система для незмінно високої якості
 бетонних виробів
• Сильне ущільнення для забезпечення міцності бетону
 до 75 МПа та ідеального зчеплення арматурного дроту
• Максимально точні за розміром кінцеві вироби з готовою
 до фарбування нижньою поверхнею

Основні переваги



Designed
developed and
made in Germany

Ми поєднуємо обидві характеристики.

Якість та 
ефективність

Головний офіс компанії MAX-truder GmbH
Зюденбургер Вуне 60
39116 Магдебург (Німеччина)

www.maxtruder.com

+49 (0) 6725 300 990

info@maxtruder.com

Філія компанії MAX-truder GmbH
Райнштрассе 40
55435 Гау-Альгесхайм (Німеччина)

Цікаві новини галузі: 
Відкрийте для себе наші 
соцмережі!


