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Рама
Жорстка рама з потужним приводом 
ходової частини і можливістю 
монтажу бункера для бетону і 
силового блоку без використання 
інструменту
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Ущільнювальний модуль
Швидкозмінний ущільнювальний 
модуль залежно від типу виробу, час 
переналагодження < 15 хв.

Покращені геометричні 
характеристики шнеків
- знижують знос;
- підвищують енергію ущільнення;
- збільшують швидкість виробництва.

Силовий блок
Змінний силовий блок з 
оптимізованою системою для 
виробництва попередньо 
напружених бетонних елементів 
товщиною 10 – 12 см або 15 – 40 см

Бункер для бетону
Великий бункер для бетону
достатньої ємності для безперервного 
виробництва

Обертові ущільнювальні шнеки нагнітають бетон, надаючи йому необхідну 
форму, цей процес підтримується подвійною вібраційною системою, яка поєднує 
в собі нормальну і високу частоти. Дуже зносостійкі матеріали та надійна механіка 
забезпечують швидкість виробництва до 2,4 м/хв залежно від типу виробу.
Високоущільнений бетон. Мінімальна витрата цементу. Максимальна продуктивність.

Висока ефективність
Екструдер потрійного ущільнення для 
максимально міцних плит, ідеальне 
зчеплення дроту, мінімальний вигин, 
гладка нижня поверхня і мінімальний 
час затвердіння

Ефективність, гнучкість
та продуктивність

Максимально міцні плити 
Потрійна система ущільнення для 
максимальної міцності бетону. 
Чотириразове перевантаження 
на пустотілу плиту перекриття, що 
неповністю затверділа, всього через 
дванадцять годин після бетонування: 
бетон не розламується.

Максимальна пропускна 
спроможність
Завдяки найкоротшому часу 
затвердіння забезпечується робота у 
дві зміни, виробництво точно в строк, 
найвища ефективність і максимально 
швидка готовність виробу.

< 6 год.
мін. час затвердіння

Модульна система



maxtruder
Максимально 
міцні пустотілі 
плити. Для підлог, 
перекриттів, стін

maxtruder
Відеоролик про продукт

Інноваційна технологія екструзії в поєднанні з інтелектуальною системою 
управління та надійною механічною частиною для виробництва попередньо 
напружених пустотілих плит перекриття та стінових панелей.  Завдяки модульній 
конструкції система maxtruder універсальна як ніколи. Для плит шириною від 30 до 240 см і 
товщиною від 10 до 40 см. Потрійна система ущільнення забезпечує максимальне ущільнення 
бетону, що дає змогу виробляти плити з найвищою несучою здатністю та мінімальним вигином 
на ринку.
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Економічне виробництво
• Мінімальна витрата цементу, не потрібні добавки
• Дуже малий час затвердіння дає змогу використовувати доріжку
 двічі на добу
• Мінімальний час налагодження - максимальна продуктивність

Зручність для оператора
• Інтуїтивне обслуговування машини за допомогою великого
 промислового сенсорного екрана
• Швидке і просте очищення завдяки простому роз‘єднанню модулів
• Індивідуально регульоване зусилля і швидкість обертання шнеків 
 компресора

Найвища якість плит
• Ефективна потрійна система ущільнення для незмінно високої якості 
 пустотілих плит
• Максимальне ущільнення для забезпечення міцності бетону
 до 90 МПа та ідеального зчеплення арматурного дроту
• Максимально точні за розміром кінцеві вироби з готовою
 до фарбування нижньою поверхнею

Основні переваги

VP 15

VP 20

VP 25

VP 30

VP 40

Таблиця навантажень для пустотілих плит MAX-truder згідно з Єврокодом *

* Завжди потрібен конструктивний розрахунок згідно з місцевими нормамиВільна ширина
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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!


