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WYROBY & PREFABRYKATY BETONOWE

D!ugo"# robocza !uparki wynosi 800 mm, 
a maksymalna wysoko"# !upania 280 mm.
Si!a !upania bloczków wynosi 60 t. $uparka
zainstalowana w Norwegii jest zatem ma-
szyn% "redniej wielko"ci. $uparki oferowane
przez firm& Techno Split posiadaj% d!ugo"ci
robocze od 600 mm do 1200 mm. W za-
le'no"ci od wersji maszyny, maksymalna
wysoko"# !upanych wyrobów mo'e wyno-
si# od 280 do 400 mm, natomiast si!a !u-
pania – od 60 do 120 t. Za pomoc% opcjo-
nalnego chwytaka pakietuj%cego bloczki
mo'na w prosty sposób przenosi# na prze-
no"nik palet.

Podczas rozwoju swoich linii !upania firma
Techno Split k!adzie nacisk na bezpiecze(-
stwo eksploatacji. Ma ono zawsze najwi&k-
szy priorytet. W przypadku linii !upania za-
instalowanej w Norwegii obszar roboczy
!uparki jest zabezpieczony specjaln% zapo-
r% bezpiecze(stwa SICK. Zapora bezpie-
cze(stwa to tylko jeden z wielu "rodków
umo'liwiaj%cych wykonywanie czynno"ci
roboczych w niebezpiecznych warunkach.

Silnik spychacza, za pomoc% którego prze-
suwane s% bloczki, nale'y do kategorii silni-
ków bezszczotkowych, wi&c jest nowocze-
"niejszy ni' tradycyjne modele hydrauliczne.

Najwa'niejsza zaleta silnika polega na tym,
'e dok!adno"# ci&cia mo'na ustawi# co do
milimetra, i to bezpo"rednio na panelu ob-
s!ugi. Kolejnym atutem technicznym jest sys-
tem automatycznego odprowadzania resz-
tek materia!u. Sterowanie systemem odbywa
si& tak'e z poziomu panelu obs!ugi. Pod-
czas gdy popychacz przesuwa bloczki do
przodu, otwiera si& przeno"nik p!ytkowy, tak
by resztki materia!u mog!y spa"# na znajdu-
j%cy si& poni'ej ta"moci%g, który odprowa-
dza je do specjalnego zbiornika.

Zalety, które przekona!y norweskiego klien-
ta, to przede wszystkim kompletno"# oferty
oraz wieloletnie do"wiadczenie firmy Tech-
no Split w dziedzinie konstruowania linii
tego typu. Linie !upania firmy Techno Split,
szczególnie te wyposa'one w silniki bezsz-
czotkowe, nie wymagaj% ponadto 'adnego
specjalnego nak!adu konserwacyjnego.

Wysok% jako"# cz&"ci konstrukcyjnych linii
!upania potwierdzaj% nast&puj%ce dane
techniczne: silniki SEW, hydraulika firmy Re-
xroth – przedsi&biorstwa grupy Bosch,
wszystkie narz&dzia sterowania maszyn
firmy Siemens.
Linie produkcyjne firmy Techno Split charak-
teryzuj% si& wszystkimi atutami przyczynia-

j%cymi si& do optymalnych rezultatów.
Gwarantuje je wysoka niezawodno"# i uni-
wersalno"# linii, zapewniona dzi&ki kon-
strukcji modu!owej. Przedsi&biorstwu uda!o
si& skonstruowa# zarówno podstawowe
maszyny do !upania bloczków, jak i nie-
zb&dne urz%dzenia pakietuj%ce, które roz-
wi%zuj% ewentualne problemy z kompaty-
bilno"ci%.
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Linia !upania firmy Techno Split. Schemat linii !upania w zak!adzie firmy Multiblokk.
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Nowa linia !upania bloczków betonowych w Norwegii
Zaledwie rok po uruchomieniu linia "upania w zak"adzie firmy Vikaune Fabrikker w Norwegii firma Techno Split dostarczy"a kolejn# tak# lini$
do Norwegii, tym razem dla firmy Multiblokk AS z siedzib# w Sandnes. Firma Techno Split z siedzib# w Ospedaletto we W"oszech specjalizuje
si$ w rozwoju i monta%u linii do obróbki bloczków betonowych. Linia "upania zainstalowana w zak"adzie firmy Multiblokk jest lini# najnowszej
generacji. Jest ona od razu przystosowana do instalacji automatu pakietuj#cego. Za pomoc# takiego rozwi#zania technicznego mo%na 
jeszcze bardziej zwi$kszy& wydajno'& produkcji oraz obni%y& koszty robocizny. Linia "upania umo%liwia obróbk$ oko"o 50 blatów bloczków
dziennie. Do obs"ugi linii wystarcza operator "uparki i automatu pakietuj#cego oraz operator wózka wid"owego.


