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Регульовані 
опалубки для сходів

Регульовані опалубки 
для сходів
у мережі Інтернет

Фіксований або регульований варіант виконання
Для широкого спектру елементів прямих сходів. Завдяки вертикальному виробництву опалубка 
має рівну поверхню з п‘яти сторін.
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Регульована опалубка для сходів
• П‘ятистороння відкрита бетонна поверхня
• Різна ширина і довжина
• Розширюється за допомогою подовжувальних платформ
• Додаткові сходинки
• Можливість гідравлічного та/або ручного регулювання

Регулювання сходинок
Швидке і точне синхронне регулювання всіх сходинок для забезпечення 
ідеальних геометричних характеристик, а також точних загальних розмірів 
сходового елемента. Максимальна гибкість.

Змінна кромка сходинок
Ідеальна поверхня і зовнішній вигляд для всіх випадків застосування, наприклад, 
прямокутна кромка для плитки, скошена кромка для килимових покриттів, 
заокруглена кромка або кромка з піднутрінням для лицьового бетону.

Довговічна сталева конструкція з регульованою 
за висотою задньою стінкою 
Сходи відливаються у вертикальному положенні на боковині, тому вони мають 
гладку поверхню з п‘яти сторін.

Основні переваги
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Модульна опалубка 
для балочних  
конструкцій

Система має модульну конструкцію, завдяки чому забезпечується
її ідеальна гибкість.
Як середні, так і бічні рами повністю регулюються. Для виробництва ненапружених 
або переднапружених бетонних виробів з максимальною шириною/висотою 80 см і з 
найрізноманітнішою довжиною. Виступи можна бетонувати за допомогою консольної знімної 
опалубки. Опалубка для балочних елементів складається з центральної опалубної рами і двох 
регульованих бічних опалубних рам, закріплених на жорсткій виробничій платформі. Бічні 
рами оснащені роликами, завдяки чому вони легко переміщуються. Просте встановлення 
консольної знімної опалубки. Всі рами, а також підлога можуть бути покриті дерев‘яними або 
сталевими елементами опалубки, в залежності від застосування.
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Приклад 
застосування

Опалубка для балочних елементів складається з таких компонентів:
• Жорстка, несуча виробнича платформа з профільної сталі, з поперечними і поперечними 
 з‘єднувачами, на вібропонижуючих опорах
• Шасі для підлоги, опціонально регульоване по висоті, для використання сталевих або 
 дерев‘яних елементів опалубки
• Регульовані бічні рами опалубки зі сталевих профілів, перфоровані для кріплення сталевих або
 дерев‘яних елементiв опалубки
• Опціональна гідравлічна система відкривання та закривання для швидкого демонтажу
• Модульні центральні рами опалубки з профільної сталі, опціонально перфоровані для кріплення
 сталевих або дерев‘яних елементiв опалубки
• Опціонально пропонуються консольні знімні опалубки для бетонування виступів
• На вибір доступна моно- або багаточастотна система вібрації

Модульна опалубка 
для балочних елементів
у мережі Інтернет

Основні переваги
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Поворотні столи

Поворотні столи
у мережі Інтернет

Стаціонарне виробництво плоских збірних бетонних конструкцій
Плоскі елементи заздалегідь виготовляються на заводі збірних конструкцій в комплекті з 
вбудованими деталями і збираються на будівельному майданчику. Значно скорочуються 
людські та матеріальні затрати, а також час будівництва. Наші поворотні столи підходять 
для виробництва суцільних стінових, підлогових і стельових елементів, сендвіч-елементів, 
дорожніх плит та різноманітних несучих і не несучих компонентів, розробляються, 
виготовляються та постачаються нашою материнською компанією B.T. innovation GmbH.
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Стандартні висоти незнімної 
бічної опалубки:
100 / 200 / 300 / 400 / 500 мм

Стандартні висоти 
регульованої та складної бічної 
опалубки
100 – 300 мм / 200 – 400 мм

Поворотні столи:
• Розташовані в ряд поворотні столи можна доповнити бетонороздавачем, ущільнювачем і очищувачем, 
 створивши тим самим технологічну лінію
• Можна придбати складні опалубні елементи для стандартних дверних і віконних прорізів
• Потужний поворотний механізм
• Доступна моно- і багаточастотна система вібрації
• Можна придбати вбудовані нагрівальні лінії та опалювальну систему для скорочення часу затвердіння
• Можна придбати регульовані за висотою бічні опалубні профілі, наприклад, 100 – 300 мм або 200 – 400 мм

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!


