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Soluții de invenție pentru a vă ghida
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BINE AȚI VENIT 
ÎN VIITOR

CELE MAI BUNE ȘANSE

Cererea globală pentru clădiri rezidențiale, comerciale și industriale de înaltă 
calitate, eficiente energetic și rentabile este în creștere. Construcțiile din 
beton prefabricat oferă soluția. Iar prețurile accesibile, conceptul rapid și 
versatil, calitatea ridicată și sustenabilitatea îl diferențiază de alte metode de 
construcție. Pentru producătorii care se bazează pe el, le oferă cele mai bune 
perspective. Firme la început de drum sau producători consacrați: vă vom 
oferi sfaturi și sprijin pentru a profita la maxim de el.
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Experiență mondială și gamă completă de produse

Gama noastră de produse merge de la unități de producție 
robuste și fiabile până la fabrici complet automate de înaltă 
performanță, cu tehnologie robotică, până la matrițe 
individuale, profile de cofraje și magneți. Deja susținem și 
îndrumăm clienții pe calea digitalizării.

Noi căi în cercetare și dezvoltare

Weckenmann introduce inovații unice și stabilește 
standarde mondiale în industrie de mai bine de 60 de ani. 
Continuăm să dezvoltăm pentru clienții noștri produse și 
servicii individuale dovedite, dar luăm în calcul și modalități 
complet noi de cercetare și dezvoltare și suntem mulțumiți 
numai atunci când soluția noastră este perfectă și 
sustenabilă. Aceasta, mulțumită ingeniozității speciale, 
entuziasmului creativ și perseverenței tipice originilor 
noastre.

Spuneți-ne ce obiective aveți și ne vom uni forțele pentru a 
vă transforma visele într-o realitate de succes.

WECKENMANN ANLAGENTECHNIK ......................................... 2

SOLUȚII MAI BUNE  ........................................................................ 4

SISTEME DE CIRCULAȚIE  ............................................................. 8

PRODUCȚIE SPECIALĂ  ............................................................... 10

COMPONENTELE UNUI SISTEM DE CIRCULAȚIE  ..................... 12

STAȚII STAȚIONARE  .................................................................... 14

PRODUCȚIE MOBILĂ  ................................................................... 17

UTILAJE ȘI ECHIPAMENTE  ........................................................ 18

EHNOLOGIE DE TRANSPORT  ................................................... 20

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE   ..................................................... 21

SISTEME DE PROFILE DE COFRAJE ȘI MAGNEȚI  .................... 22



INGENIOZITATE, 
KNOW-HOW...
Weckenmann este unul dintre cei mai căutați parteneri dintre producătorii de beton 
prefabricat din întreaga lume. Ne unim forțele cu clienții pentru a dezvolta cele mai bune 
soluții individualizate posibile pentru procese de producție la eficiența costurilor, 
precum și proceduri eficiente, și pentru a livra mașini, componente și sisteme complete 
perfecte.

Serviciu complet de la A la Z

Experții noștri experimentați vă vor ajuta la propriu cu 
răspunsuri la toate întrebările legate de construcțiile cu 
beton prefabricat: de la concept, planificarea stației, 
dezvoltare de produse și procese până la managementul 

proiectelor, finanțare, implementare și instruire până la 
fabrica finalizată. Ca partener de încredere pe termen lung, 
oferim servicii suplimentare la nivel mondial chiar și după 
predarea cheilor.

SOLUȚII PERSONALIZATE INDIVIDUAL

PRODUCȚIE DE 
ELEMENTE DIN 
BETON 
PREFABRICAT

MANAGEMENTUL 
ȘANTIERULUI

SERVICII 
POST-VÂNZARE

TRANSPORT ȘI 
INSTALARE

STAȚIE DE 
BETON PREFABRICAT

PRODUCȚIE DE 
UTILAJE ȘI 

 ECHIPAMENTE

ÎNCHEIEREA 
CONTRACTULUI

PLANIFICAREA PROIECTULUI

CREAREA ORGANIZĂRII 
ȘANTIERULUI

SISTEM DE CONSTRUCȚIE

CONSTRUCȚIE ȘI PLAN 
DE AFACERI

DEMARAREA 
PROIECTULUI

Ancheta clientului Analiza planurilor 
arhitecturale 

furnizate de client, a 
studiului de 
fezabilitate

Conversia planurilor 
arhitecturale într-un 

concept de sistem de 
construcție

Proiectarea instalațiilor și a 
dispunerii în fabrică

Detalierea planificării, 
pregătirea cotațiilor de 

preț, antreprenor general

Consultanță 
financiară

Producția 
componentel
or de mașini și 

instalații

Sprijinirea 
clientului cu 
pregătirea 

amplasamentului

Asamblare, dare în 
exploatare și punerea 
în funcțiune a stației

Asistență și instruire în 
producție

Asamblare finală a 
elementelor 

prefabricate din 
beton

Service cu piese de 
schimb, linie 

telefonică, întreținere, 
trecere la tehnologii 
noi, asistență pentru 

clienți        
customer             

support
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...ȘI TEHNOLOGIE
Gata pentru digitalizare cu WAvision®

Automatizarea este viitorul fabricației. Weckenmann a dezvoltat 
un sistem de comandă modular, cu o structură consistentă în 
special pentru producția de beton prefabricat. WAvision® 
procesează toate formatele de date și conectează toate 
diviziunile sub un singur sistem-umbrelă. 

Modulele pot fi combinate individual, după nevoie, sau pot fi 
utilizate ca pachet complet. Astfel, WAvision® permite 
controlul, planificarea și analiza consecvente și eficiente ale 
proceselor. 

Modul ProductionManager

Planificare simplă a producției:

Încărcare paleți: încărcare 
automată sau manuală

Vizualizare: Instalație completă, 
mașini individuale și proces de 
maturizare a betonului, inclusiv 
diagnosticare rapidă prin analiza cu 
senzori a mașinilor individuale

Modul ProductionControl

Toate informațiile relevante dintr-o privire:

Asistent de întreținere:  Monitorizarea 
sarcinilor de întreținere

WebFlow: Vizualizarea circulației 
paleților pe toate dispozitivele mobile 
uzuale

Asistent la depanare: Instrument pentru 
diagnosticarea defecțiunilor

Modul Rapoarte

Instrument de evaluare pentru 
generarea de rapoarte individuale:

 Web-Info: Rapoartele pot fi 
preluate de oriunde
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INTERCONECTARE
EXPERTIZĂ ȘI EXPERIENȚĂ MONDIALĂ PENTRU

SOLUȚII 

Suntem în elementul nostru, planificăm în avans implementarea eficientă cu succes a proiectelor 
dvs. Dezvoltăm soluția de instalație care să vă satisfacă cel mai bine nevoile și activitățile, cerințele 
comerciale și funcționale, condițiile specifice și cerințele de pe piață, în cooperare cu dvs.
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DIVERSITATE ÎN PROIECTARE ȘI UTILIZARE

Sistemele de circulație a paleților permit producția cu un flux optim de materiale. Sunt echipate cu 
cea mai recentă tehnologie de comandă și mașini, asigură procese previzibile, eficiente și rentabile, 
precum și o productivitate ridicată.

STAȚIE DE BASCULARE

SISTEME DE CIRCULAȚIE 
A PALEȚILOR  
PENTRU O GAMĂ LARGĂ 
DE APLICAȚII

SISTEM DE DEPOZITARE ȘI RECUPERARE

DISPOZITIV DE ROTIRE A PALEȚILOR

CAMERĂ DE USCARE

STAȚIE DE COMPCTARE

DISTRIBUITOR DE BETON
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Conceptul este bazat pe principiul stațiilor de lucru 
specializate, în care paleții de cofraje sunt mutați de 
la o stație de procesare la următoarea. Abordarea 
oferă un flux de lucru previzibil și controlat.  
Sistemul de circulație oferă toate posibilitățile: de la 
operare pur manuală la un grad înalt de automatizare cu 
tehnologie robotizată complet automatizată.

Pentru DETALII privind componentele 
individuale ale unui sistem de circulație a 
paleților, consultați paginile 12 și 13.

ROBOT DE COFRAJE

PALEȚI DE COFRAJE

GRESOR

CURĂȚITOR
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Sisteme de masă centrală de transfer pentru producția de pereți plini și tip 
sandvici, care combină punctele forte ale unui sistem de circulație a paleților cu 
flexibilitatea producției pe mese individuale de cofraje.

SISTEME DE MASĂ 
CENTRALĂ DE 
TRANSFER  FLEXIBILITATE 
ȘI INDIVIDUALIZARE

FLEXIBILITATE MAXIMĂ

CĂRUCIOR DE RULARE

STAȚIE DE BASCULARE CURĂȚITOR/GRESOR
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Sisteme de masă centrală de transfer pentru 
producția de pereți plini și tip sandvici, care 
combină punctele forte ale unui sistem de 
circulație a paleților cu flexibilitatea producției pe 
mese individuale de cofraje.

MASĂ CENTRALĂ DE TRANSFER

DISTRIBUITOR DE BETONMAȘINĂ DE DRIȘCUIT CU PALETE

11



SISTEM DE DEPOZITARE ȘI RECUPERARE stochează 
automat paleții de cofraje în camera de uscare sau le preia 
din nou după întărire.

COMPONENTELE  
UNUI SISTEM DE 
CIRCULAȚIE

CUPRINZĂTOR ȘI FIABIL

Până la umplerea cu beton până la forma și grosimea dorite, paleții de cofraje 
trebuie să treacă prin diferite stații ale unui sistem de circulație până la finalizare. 
Componența acestui sistem de fabricație comandat holistic și cu posibilitate de 
planificare precisă este pliată pe nevoile și cerințele de capacitate și depinde de 
produsele componentelor următoare.

CAMERĂ DE USCARE   pentru protejarea controlată la 
întărire a elementelor din beton, izolate termic și cu 
economie de spațiu. Dacă este necesar, procesul poate fi 
accelerat cu un sistem de aer condiționat/încălzire 
încorporat
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STAȚIE DE BASCULARE ridică și înclină paleții de 
cofraje, cu elemente finite de perete sau fațadă, în poziție 
verticală pentru transport.

DISPOZITIVE DE ROTAȚIE  pentru fabricarea de 
pereți dubli cu două cochilii. Sunt echipate cu 
tehnologie de manipulare sub vid sau de fixare a paleților 
și sunt caracterizate de o precizie ridicată și un nivel 
înalt de eficiență. Dispozitivele de rotire a paleților sunt 
echipate cu tehnologie de manipulare sub vid sau de 
fixare a paleților. Brațele de fixare rămân pe dispozitiv și 
acest lucru ușurează considerabil munca operatorului.

TRANSPORTUL PALEȚILOR  pentru transportul 
paleților în cadrul sistemului de circulație, tehnologia de 
transport de la Weckenmann include gama completă de 
tehnologii individuale de manipulare. În funcție de proiectarea 
conceptului de flux de materiale, stațiile de lucru individuale 
sunt conectate în rețea prin roți de frecare, cărucioare 
transversale de ridicare, mese centrale de transfer, trepte 
centrale de glisare sau printr-o combinație a acestor 
componente.

PALEȚI DE COFRAJE   sunt utilizați ca matrițe mobile, 
împreună cu sistemele de circulație. Suprafețele de 
calitate superioară ale cofrajelor garantează produse 
finale de înaltă calitate. Weckenmann furnizează paleți 
de cofraje, inclusiv șine laterale cu reglaj individual.
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ÎNTOTDEAUNA ADAPTATE PERFECT

PRODUCȚIE 
STAȚIONARĂ  
DOVEDITE, VERSATILE, 
RENTABILE
Deși instalațiile staționare de producție au un randament pe oră mai mic decât sistemele de 
circulație, ele permit grafice de producție mai flexibile. Acest lucru face ca acest concept 
adaptabil, cu celulele sale de fabricație personalizabile, să fie deosebit de adecvat ca soluție de 
bază pentru producția de piese prefabricate din beton, dar și pentru producătorii care 
realizează o gamă largă de piese prin concepte de cofrare diferite.

CĂRUCIOR MAGAZIE

DISTRIBUITOR DE BETON
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CURĂȚITOR/TRASATOR/GRESOR

LINII STAȚIONARE DE PRODUCȚIECĂRUCIOR DE RULARE

TRANSPORTOR CU CUPE DISPOZITIV DE COMPRIMAREFIERĂSTRĂU CU FIR DE 
TENSIONARE

Liniile de producție s-au dovedit în producția de elemente prefabricate plate 
armate și precomprimate, cum ar fi dale de pardoseli, elemente de fațadă sau 
liniare. Furnizăm și diferite tipuri de șine laterale, încălzire integrată și vibratoare 
de frecvență înaltă.
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BATERIE DE MATRIȚE  simplifică procesul de producție a pereților 
prefabricați verticali și a elementelor de dale, cu suprafețe netede de cofrare 
pe ambele părți. Acest echipament compact este disponibil atât pentru 
instalații staționare, cât și mobile.

MESE BASCULANTE  au o funcție de susținere la fabricarea orizontală 
de pereți, elemente de fațadă și elemente speciale. Mesele de producție au 
suprafețe de cofrare de calitate superioară și vibratoare de frecvență înaltă, 
care compactează perfect betonul. Din nou, șinele laterale pot fi 
personalizate individual. Prin urmare, asigură produse de o calitate 
excepțională, care pot fi ridicate folosind un sistem hidraulic de basculare 
integrat sau un pod rulant pentru transport.

PLATFORME DE TURNARE  sunt perfecte pentru realizarea economică 

și eficientă a dalelor precomprimate de pardoseli. Designul consistent și 
optimizarea individuală a liniilor de producție sunt alfa și omega în această 
privință. Asistența oferită clienților începe deja din etapa de planificare, pentru 
asigurarea unor procese eficiente, de la alimentarea betonului până la 
încărcarea pentru transport.

MATRIȚE DE VOLUM  sunt recomandate pentru fabricarea de piese 
prefabricate tridimensionale din beton, precum puțuri de lifturi, puțuri de 
ventilație sau alte produse modulare.

COFRAJE DE SCĂRI   sunt folosite în producerea de scări la calitate 
de beton aparent. Sunt produse pe orizontală, într-un sistem individual 
de circulație a matrițelor sau paleților, sau pe verticală, într-o matriță 
individuală sau o baterie de matrițe. Weckenmann produce matrițe de 
scări realizate cu precizie și adaptate la specificațiile și cerințele 
clientului pentru aplicația respectivă.

MATRIȚE PENTRU PILOȚI BĂTUȚI pot fi utilizate în sisteme 
de circulație sau în instalații staționare de producție pentru producerea 
de piloți armați sau precomprimați de calitate superioară.

MATRIȚE DE COLOANE/GRINZI  cu reglare hidraulică și 
manuală. Au fost dezvoltate pentru producerea de piese structurale 
prefabricate din beton, precum coloane, grinzi și ferme.

COFRAJE COMBINATE   sunt matrițe cu reglare hidraulică, 
pentru producerea de coloane și grinzi. Panourile TT pot fi fabricate 
folosind matrițe suplimentare.
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SOLUȚIA EVIDENTĂ

Instalațiile mobile de fabricație sunt instalații de beton prefabricat compacte, transportabile, ceea ce le 
face soluția ideală pentru producție în apropierea șantierului; de exemplu, dacă infrastructura de 
transport nu este adecvată sau dacă zona de producție disponibilă nu permite construirea și 
funcționarea unei fabrici locale de producție. Această soluție de producție exact la timp (JIT) este 
inovatoare, cu eficiență energetică și deosebit de sustenabilă, reducând drastic costurile de transport.

PRODUCȚIE MOBILĂ 
UNICĂ, INOVATOARE, 
SUSTENABILĂ

BATERIE MOBILĂ DE MATRIȚE: MBM® 

Instalațiile mobile de fabricație sunt instalații de beton 
prefabricat compacte, transportabile, ceea ce le face soluția 
ideală pentru producție în apropierea șantierului; de 
exemplu, dacă infrastructura de transport nu este adecvată sau 
dacă zona de producție disponibilă nu permite construirea 

și funcționarea unei fabrici locale de producție. Această 
soluție de producție exact la timp (JIT) este inovatoare, cu 
eficiență energetică și deosebit de sustenabilă, 
reducând drastic costurile de transport.
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Un produs este la fel de bun ca suma proprietăților sale - și tehnologia cu care este 
produs. Weckenmann dezvoltă și construiește mașini și echipamente moderne 
pentru producția de beton prefabricat. Toate echipamentele din întregul lanț de 
prelucrare sunt fabricate folosind cea mai recentă tehnologie și sunt compatibile 
între ele, astfel încât piesele individuale să se potrivească perfect. Rezultatul acestei 
tehnologii sofisticate: producția eficientă de la A la Z de produse de calitate 
superioară.

LINIE DE PRELUCRARE BINE GÂNDITĂ DE LA UN CAPĂT LA CELĂLALT

MAȘINII ȘI 
ECHIPAMENTE 
TEHNOLOGIE SOFISTICATĂ, 
COMPATIBILĂ, EFICIENTĂ

Cea mai înaltă calitate și acuratețe dimensională

Acest principiu se aplică în mare măsură și pieselor prefabricate din beton. Prin urmare, la începutul 
unui program de producție este crucial ca datele geometrice, cu alte cuvinte schița, să fie transferate 
în siguranță de la departamentul de planificare la mașina de execuție. După transferul de date, 
cofrare și armare, urmează turnarea și întărirea betonului.
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ROBOȚI DE COFRARE  asigură manipularea automată 
a profilelor de cofraje și a pieselor de montare. 
Pe lângă cofraje, roboții de înaltă performanță se ocupă și 
de depozitarea și scoaterea din forme a profilelor de 
cofraje, garantând astfel un proces de cofrare precis și 
fără erori. Ca inventator și furnizor al primului robot de 
cofrare din lume, Weckenmann oferă o tehnologie 
sofisticată, ajunsă deja la a treia generație de roboți.

TRASATOR   transferul datelor CAD la o scară 1: 1 pe 
masa de cofraje în cel mai scurt timp posibil și fără erori. 
Toate datele de producție sunt vizibile pentru poziționarea 
profilelor de cofraje. Acest lucru permite evitarea erorilor 
de măsurare și, astfel, a erorilor de producție.

DISTRIBUITOARE DE BETON  sunt echipamente ce 
îmbunătățesc performanța pentru dozarea rapidă și 
precisă a betoanelor de calități diferite, fie în mod manual, 
fie în mod automat. Betonul este descărcat cu șnecuri sau 
prin tehnologie de glisieră cu role. Clienții din întreaga 
lume sunt convinși de tehnologia robustă și durabilă.

TRATAREA SUPRAFEȚELOR
Cu mașini de șape și de drișcuit cu palete, se obțin 
cele mai bune rezultate, în funcție de cerințele 
suprafețelor de beton. Adaptate individual la nevoile 
clientului.

COMPACTARE  compactarea betonului în matriță se 
poate face cu tehnologii diferite, dar și combinate, după 
nevoie. Această tehnologie de înaltă frecvență - 
instalată permanent sau fixată magnetic cu MagVib - 
furnizează un nivel optim de energie la niveluri reduse de 
zgomot. Compactarea la frecvență joasă folosește 
tehnologie de agitare. Creează o energie ridicată de 
compactare, practic silențioasă.
Ambele tehnici de compactare pot fi combinate într-o 
singură instalație pentru a putea folosi întotdeauna 
metoda cea mai potrivită pentru diferite amestecuri de 
beton și numeroasele tipuri diferite de piese prefabricate 
din beton.
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SOLUȚIA CORECTĂ PENTRU FIECARE CERERE

Fluxul eficient și rațional al materialelor în instalația de beton 
prefabricat necesită soluții detaliate personalizate. Doar un lanț 
de transport organizat optim poate asigura funcționarea eficientă 
a întregului proces de producție și poate asigura calitatea 
rezultatelor.

TEHNOLOGIE DE 
TRANSPORT
ORGANIZARE PERFECTĂ

DISPOZITIVE DE RIDICARE

permit ridicarea rapidă și fără 
deteriorări a dalelor de pardoseli și 
scoaterea lor cu grijă din forme, precum 
și rotirea în siguranță a primelor cochilii 
de pereți dubli pe un dispozitiv de rotire 
sub vid sau pe o masă turnantă.

CĂRUCIOARE DE RULARE

cu sau fără rame de transport, au grijă 
de transportul pieselor din beton 
prefabricat către zona de depozitare 
sau încărcare.

TRANSPORTOARE CU CUPE

garantează transportul rapid și 
automat al betonului. Fac legătura 
dintre stația de malaxare și distribuitorul 
de beton și ajung aproape în fiecare 
punct al instalației de beton prefabricat, 
având o funcționare individuală pe linia 
de producție, în curbe și pante.

20
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CURĂȚITORI ȘI GRESOARE TRANSPORTUL ȘI CURĂȚAREA COFRAJELOR

asigură curățarea suprafețelor cofrajelor și aplicarea 
uleiului pe forme. O condiție importantă pentru 
menținerea calității produselor pe toată durata de 
funcționare a instalației, deoarece murdăria și murdărirea 
conduc la produse defecte. Mențin suprafețele cofrajelor 
la o calitate înaltă și asigură o calitate consecventă a 
produselor timp de mulți ani.
Cu ajutorul unui trasator, sunt create dispozitive 
combinate cu economie de spațiu, care efectuează 
automat pașii de lucru succesivi.

PROGRAM COMPLET DE ÎNGRIJIRE

Îngrijirea profilelor de cofraje și a meselor, pentru a le menține calitatea, 
are loc la sfârșitul lanțului de producție. Pentru a le păstra gata de utilizare 
și funcționale pe o perioadă lungă de timp, Weckenmann a dezvoltat 
mașini pentru curățare:

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE 
PUR ȘI SIMPLU CURAT

Profilele de cofraje joacă un rol important în producerea 
pieselor prefabricate din beton. Trebuie îngrijite bine 
pentru a le asigura buna funcționare. Aceasta include 
curățarea și ungerea după fiecare utilizare. Operațiile 
sunt executate automat de un curățitor/gresor de cofraje, 
împreună cu o bandă transportoare care face legătura 
între stația de scoatere din forme și zona de cofrare.



SERIA A

Profile rentabile din oțel special, 
pentru fabricarea dalelor de 
pardoseli și a pereților dubli.

SERIA M

Profile de cofraje pentru fabricarea 
de elemente pline și panouri 
sandvici, dale și fațade la grosimi 
standard.

SERIA M-BASIS/M-TOP

Profile de cofraje pentru 
fabricarea de elemente pline și 
sandvici, plăci și fațade la 
înălțime variabilă.

SERIA X-UNI

Sistem magnetic pentru cofraje 
din lemn, pentru fabricarea de 
elemente pline, panouri sandvici, 
dale și fațade la dimensiuni 
variabile.

SERIA X-UNI

Sistem modular cu profile de 
cofraje din oțel interschimbabile, 
pentru producerea de elemente 
pline și tip sandvici, dale de 
pardoseli, fațade, deschideri 
pentru uși și ferestre la dimensiuni 
variabile.

X-QUICK

Pentru adaptarea la lungimi 
variabile ale profilelor de cofraje 
în producția de dale de pardoseli 
și pereți dubli cu fixare magnetică 
în locul profilelor din polistiren.

CUTII MAGNETICE

Componente suplimentare 
pentru fixarea rapidă și în 
siguranță a profilelor de cofraje 
și a secțiunilor încorporate.

ACCESORII

Gamă largă de accesorii ca 
soluții variabile pentru 
cerințe specifice din sectorul 
cofrajelor.

PERFECT DE LA A LA Z

SISTTEME DE PROFILE DE 
COFRAJE ȘI MAGNEȚI 
INDIVIDUALE, ROBUSTE, 
DURABILE

Cu utilizare pe 
ambele părți

Adecvare pentru 
manipulare cu roboți

Cutii magnetice
de prindere

Magneți  
interschimbabili integrați

Extensie cu 
profile de fixare

Dulapi de lemn

Sistemele de cofraje joacă un rol esențial în producerea elementelor de beton plat și structural. 
Asigură forma, definesc calitatea produsului și fac programele de producție flexibile. 
Adaptabilitatea lor este un factor-cheie pentru eficiența și profitabilitatea producției. Din acest 
motiv, gama Weckenmann include un număr mare de componente complexe de cofraje, care 
garantează calitatea și eficiența costurilor.
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Gama extinsă conține produse pentru fiecare aplicație, cu 
posibilitate de adaptare individuală.

ȘINE LATERALE PENTRU PALEȚI

șină laterală articulată
Sistem de șină laterală rigidă, ca profil-cheson rigid, pliabilă, 
pentru scoatere fără probleme din matrițe. Este posibilă 
profilarea laturii lungi conform cerințelor clientului.

șină laterală cu înălțime reglabilă
Sistem de șine laterale cu reglare variabilă pe verticală, opțional 
- cu grinzi din oțel sau dulapi de lemn. Șina laterală poate fi 
fixată sau deschisă folosind o îmbinare filetată.

PERETE PLIN / PERETE SANDVICI

DALE DE PARDOSELI/PEREȚI DUBLI

pliată
Șină laterală sudată, din tablă specială pliată. Opțional, cu/
fără tiraj și șanfren triunghiular în partea de jos.

plin
Profil plin de șină laterală, sudat și frezat. Opțional, cu/fără tiraj 
și șanfren triunghiular în partea de jos.

fixare prin sudare/în șuruburi
Șină laterală fixată prin sudare/înșurubare, ca profil-cheson 
rigid. Este posibilă profilarea laturii lungi conform cerințelor 
clientului.

cu profil de cofraj de fixare
Șină laterală fixată prin sudare sau înșurubare, ca profil-cheson 
rigid. Profilul de cofraje de fixare cu instalare rapidă permite 
reglarea individuală a grosimii peretelui. Este posibilă profilarea 
laturii lungi conform cerințelor clientului.
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