
WYROBY & PREFABRYKATY BETONOWE

Do dzisiaj, gdy chcia!o si" !upa# blok betonowy ze wszystkich czte-
rech stron podczas jednego cyklu pracy, korzysta!o si" ze szczypiec
automatycznych, które obracaj$c bloki po pierwszym !upaniu, usta-
wia!y je z powrotem na wej%ciu maszyny, gdzie by!a wykonywana
kolejna  obróbka na kolejnych bokach przeznaczonych do !upania.
Nie b"dzie to ju& konieczne poniewa& w!oska firma Techno Split sta-
wi!a czo!a i wygra!a równie& w roku 2012 wy%cig anty-kryzysowy,
wy%cig przeciwko coraz bardziej ograniczonym bud&etom, wy%cig

przeznaczony dla tych, którzy nie boj$ si" zainwestowa# w nowe
maszyny i urz$dzenia. Najprostszym i najskuteczniejszym wyra&e-
niem tych s!ów jest dostarczenie instalacji, która satysfakcjonuje dwa
podstawowe wymogi: zachowanie maksymalnej granicy inwesty-
cyjnej przez klienta w po!$czeniu z najwy&szym poziomem jako%ci,
niezawodno%ci, innowacji i wydajno%ci linii do !upania.

W jaki sposób funkcjonuje linia H&B

Ta linia jest idealna do !upanych bloków betonowych przeznaczo-
nych do ok!adzin, %cian zewn"trznych lub murków oporowych. Jest
obs!ugiwana tylko przez jednego operatora, którego zadaniem jest
za!adunek i wy!adunek bloków.
Na stole za!adowczym zostaj$ u!o&one bloki do !upania za pomo-
c$ &urawia przy%ciennego; po uruchomieniu cyklu popychacz sto!u
za!adowczego popycha bloki pod !upark" i po wykonaniu !upania,
z powrotem ustawia roz!upane bloki na %rodku sto!u wyj%ciowego.

I tu mamy interesuj$c$ i rewolucyjn$ nowo%#: stó! wyj%ciowy obraca
si" o 90°, popychacz dzi"ki wstecznemu ruchowi popycha po-
nownie bloki pod ostrze !uparki, która wykonuje !upanie na pozos-
ta!ych bokach bloku. W tym miejscu zostaj$ usuni"te automatycznie
wszystkie odrzuty techniczne w taki sposób, aby mo&na by!o usta-
wi# wyko'czony produkt na stole wej%ciowym.
Teraz operator mo&e wy!adowa# roz!upany z czterech stron blok
za pomoc$ &urawia przy%ciennego.

Stó! obrotowy 90° Techno Split W!ochy.

Techno Split S.r.l., 38050 Ospedaletto (Trento), W!ochy

Stó! obrotowy 90° do !upania bloków betonowych 
z czterech stron w jednym cyklu !upania 
Instalacja H&B obejmuje dwie fundamentalne nowo"ci w jednym projekcie. Stó! obrotowy, który pozwala na obróbk# wszystkich czterech
boków bloku betonowego w jednym cyklu pracy oraz przesuw/cofni#cie bloków za pomoc$ dr$%ków, co pozwala na zast$pienie klasycznego
popychacza, korzystaj$c z bardziej innowacyjnego, precyzyjnego i szybkiego systemu.



WYROBY & PREFABRYKATY BETONOWE

Czas jednego cyklu pracy wynosi oko!o
dwudziestu siedmiu sekund, co jest zdecy-
dowanie du&o szybsze od aktualnych syste-
mów r"cznych.

Zalety nowego systemu Techno Split

• Pr"dko%#. Ogólny czas ca!ego cyklu
!upania wynosi jedynie trzydzie%ci
sekund, obejmuje on przesuw bloków
pod ostrze maszyny, pierwsze !upanie,

obracanie sto!u na wyj%ciu, cofni"cie
bloku pod ostrze w celu wykonania 
drugiej obróbki oraz ustawienie 
wyko'czonego produktu.

• Modu!owo%#. Linia !upania zosta!a
przystosowana do dalszych rozszerze',
w ka&dej chwili mo&liwe jest
zautomatyzowanie operacji za!adunku
i roz!adunku za pomoc$
automatycznych szczypiec
lub robota.

• Optymalizacja. Niniejsza instalacja,
w tej samej cenie co tradycyjna, oferuje
te same osi$gi co linia do !upania
o du&o wi"kszych gabarytach.

G!ówne komponenty instalacji

• (uraw przy%cienny ze szczypcami
Techno Split

• Stó! za!adowczy i wy!adowczy
z popychaczem z podwójnym uk!adem
!a'cuchów i sto!em obrotowym
na wyj%ciu

• )uparka TS 140x40-120T wyposa&ona
w centralk" do TS 140x40-120T

• Przeno%nik do odrzutów nachylony
i ogumowany o wymiarach 11 000 x
800 mm

• Instalacja elektryczna do linii !upania
• Os!ony ochronne
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I tu mamy interesuj"c" i rewolucyjn" nowo#$: stó! wyj#ciowy obraca si% o 90°, popychacz
dzi%ki wstecznemu ruchowi popycha ponownie bloki pod ostrze !uparki, która wykonuje
!upanie na pozosta!ych bokach bloku.
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