
ZBI – Zak!ady Betonowe International – 1 | 2015 www.cpi-worldwide.com96

KOSTKA BRUKOWA I DROBNOWYMIAROWE ELEMENTY BETONOWE

Nowa instalacja do !upania zawiera dwie
istotne nowo"ci. S# nimi automatyczne
szczypce zamykane elektrycznie oraz mo$-
liwo"% kontroli jako"ci produktów. W zale$-
no"ci od typu produktów oraz wybranego
typu obróbki, instalacja mo$e pracowa% 
w sposób ca!kowicie automatyczny lub pó!-
automatyczny

Zewn&trzna strefa za!adunku jest kontrolo-
wana przez bariery optoelektroniczne,
które pozwalaj# na prawid!owy przebieg
procesu za!adunku. Szczypce na wej"ciu
pobieraj# pojedynczo z palety warstw&
bloków i uk!adaj# j# na przeno"nik p!ytko-
wy wyposa$ony w "rodkowej cz&"ci w rol -
ki, które pozwalaj# na podzia! warstwy na
rz&dy i pojedyncze doprowadzenie ich do
wej"cia maszyny. Tutaj oczekuje na nie 

Nowa linia do !upania zamontowana ostatnio w Polsce.

Nowa linia do !upania wyposa"ona jest w automatyczne szczypce zamykane elektrycznie.

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

Uruchomienie siódmej linii do !upania w Polsce
Niedawno w!oska firma Techno Split uruchomi!a w Pako"ci kolejn# sprzedan# lini$ do !upania. Montowana instalacja jest ju% siódm#, 
któr# Techno Split dostarczy!a do Polski. Równie% to zlecenie jest dowodem na ogromne zaufanie, jak# wielu producentów betonu obdarzy!o
w!osk# firm$ Techno Split, produkuj#c# swoje urz#dzenia w oparciu o wysokie standardy jako"ci.
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programowalny dr!"ek, który wyrównuje
rz!d z osi! no"a #uparki.

Popychacz uruchamiany za pomoc! si#ow-
nika popycha rz!d bloków pod #upark$,
która rozpoczyna ich obróbk$. W celu prze-
 prowadzenia kontroli jako%ci, podzielony
na dwie cz$%ci blok przechodzi po swojej
obróbce na przeno%nik rolkowy, na którym
operator mo"e oceni& jako%& #upania z obu
stron.

Przeno%nik rolkowy jest wyposa"ony w drzwi
zawiasowe, które pozwalaj! na usuni$cie
bloków niespe#niaj!cych standardów jako-
%ciowych. Odpady po #upaniu s! usuwane
poprzez naci%ni$cie przycisku. Odpady
tech niczne usuwane s! automatycznie bez
interwencji r$cznej.

Obrobione bloki uk#adane s! na innym
przeno%niku rolkowy, na którym zostaje po-
nownie u#o"ona warstwa bloków. Dr!"ek

popychacza popycha je na stó# roboczy, 
z którego szczypce automatyczne pobiera-
j! warstw$ i uk#adaj! j! na palet$ umiesz-
czon! na wyj%ciu przeno%nika #a'cuchowe-
go o d#ugo%ci 8 metrów.
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Techno Split S.r.l.
Via Barricata, 12b
38050 Ospedaletto (Trento), W!ochy 
T +39 0461 770027
F +39 0461 770026 
info@technosplit.com
www.technosplit.com

Linia do !upania jest ju" siódm# instalacj# dostarczon# przez Techno Split do Polski.

WI!CEJ INFORMACJI


