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Opracowaniem oraz produkcją:




Wysokiej jakości profesjonalnego sprzętu do tworzenia betonowych pokryć, szlifowania oraz polerowania betonu,
lastryko (pokryć cementowo-mozaikowych), kamienia oraz powierzchni drewnianych.
Szerokiej gamy narzędzi szlifierskich dla szybkiego i wydajnego szlifowania betonu oraz powierzchni z kamienia o różnej
twardości oraz gęstości.
Profesjonalnej gamy uszczelniaczy/utwardzaczy, wytwarzanych w oparciu o najnowsze światowe osiągnięcia z dziedziny
utwardzania podłoży mineralnych oraz zgodnie z rygorystycznymi standardami jakości UE.

Stała współpraca z profesjonalnymi użytkownikami pozwala na ciągłe poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań
technicznych oraz wprowadzanie ulepszeń do nowych rodzajów sprzętu, narzędzi i materiałów. Wszystkie
produkty charakteryzują się wysoką wydajnością w zakresie produktywności, ergonomiczności, niezawodności
oraz trwałości.
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Maszyna Szlifująco-Polerująca GPM-240
LEKKA

-

WYDAJNA

-

NIEZAWODNA

-

UNIWERSALNA

Profesjonalna jednotarczowa maszyna szlifująca i polerująca do pracy przy krawędziach GPM-240 służy do frezowania,
szlifowania nierównych powierzchni, do polerowania betonu, lastryka (pokrycia cementowe oraz mozaikowe) oraz kamienia,
powierzchni drewnianych na niewielkich obszarach. Wygodna przy pracy w trudno dostępnych miejscach, blisko słupów oraz
krawędzi, przy ścianach. Może być stosowana do usuwania pokryć, resztek kleju, farby, itd. Maszyna posiada deklarację
zgodności CE.

Model
Moc
Parametry:
Długość
Szerokość
Wysokość
Napięcie
Narzędzia
Średnica tarczy
szlifującej
Prędkość obrotowa
Pojemność zbiornika
na wodę
Waga
Cena

Stalats AB
P.O. Box 885
S-101 37 Stockholm

Jedn.

Pozycja
robocza

Pozycja do transportu

kW

1.5
Głowica
Panel
szlifująca sterowania
mm
1310
535
1270
mm
380
380
220
mm
1140
370
295
V
230
Narzędzia diamentowe, pady, papier ścierny,itd.
mm
obr./min

1x236
100-2000

l
kg

2.5
39
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CECHY MASZYNY:
Działanie w pobliżu krawędzi 0 mm. Rolki na kołnierzu
zabezpieczają ściany przed otarciami.
 Łatwo-zdejmowany gumowy kołnierz zabezpieczający z rolkami
przyściennymi.





CECHY SZCZEGÓLNE:
Regulowana prędkość obrotów 100-2000
obr./min (falownik).
Praca w trzech trybach dzięki płynnej regulacji
prędkości:
o



Podczas pracy przy krawędziach łatwa zmiana z prawej strony
na lewą (i odwrotnie) dzięki ruchomej osi kół



Niska waga – 39 kg oraz małe rozmiary



Przeciwbieżny kierunek obrotów tarcz i talerza

Szybka zmiana poziomu elastyczności membrany na elastycznej
głowicy szlifującej
 Bezpyłowe środowisko dzięki wyjątkowemu systemowi
wirowania powietrza pod głowicą szlifującą, dwóm złączom do
węży odkurzacza oraz zdejmowanemu gumowemu kołnierzowi
na głowicy szlifującej

o
o



Magnetyczne mocowanie tarcz



Wygodna i szybka zmiana narzędzi dzięki
magnetycznemu
mocowaniu
do
tarc




Regulowana siła szlifowania oraz polerowania
Jako opcja – zestaw dodatkowych obciążeń dla
zwiększenia nacisku szlifowania.



Kontrola poziomu i płaskości dysku roboczego w
dwóch płaszczyznach.





czyszczenie (mycie podłogi z użyciem
środka czyszczącego oraz wody) – 200 –
300 obr./min
szlifowanie (750 – 1000 obr./min)
polerowanie (1500 – 2000 obr./min)

Pojemnik z wodą (2.5 l) dla regulowanej podaży płynu
lubbieżącej wody z sieci.
o

Regulowana wysokość oraz nachylenie uchwytu.
Uchwyt osłania panel sterujący od uszkodzeń mechanicznych.



Jasne kółka nie zostawiają śladów na podłodze.



Mocne aluminiowe kółka na łożyskach.



Łatwy demontaż na dwie kompaktowe części do transportu.



Zespół membranowy oraz talerz roboczy są
ujednolicone z GPM-500.



Długi okres eksploatacji dzięki wykonaniu w całości z metalu.



Lampa podświetlająca stanowisko pracy.



Niemiecka elektronika oraz szwedzkie łożyska.


Kieszeń na zapasowe dyski oraz narzędzia.






Ciche i wygodne podczas pracy



Narzędzia na trzech śrubach albo magnesach i kołkach, a także
pady, szczotki oraz inne narzędzia specjalistyczne o średnicy od
200 do 600 mm mogą być mocowane na szybko-zdejmowanych
bagnetowych dyskach roboczych

Stalats AB
P.O. Box 885
S-101 37 Stockholm
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Maszyny szlifujące i polerujące GPM-400
LEKKIE

-

WYDAJNE

-

NIEZAWODNE

-

UNIWERSALNE

Planetarna maszyna szlifująco-polerująca GPM-400 jest najbardziej kompaktową maszyną w asortymencie naszych produktów.
GPM-400 wykorzystywane do wysokowydajnego szlifowania posadzek betonowych, granitowych, marmurowych, mozaikowych
oraz drewnianych (w tym parkietów). Dodatkowo maszyny te są wykorzystywane do usuwania z posadzek kleju, starej farby oraz do
polerowania wykończeniowego. Regulacja prędkości obrotów od 300 do 1350 obr./min. Wszystkie maszyny są dostosowane do
pracy z odkurzaczem przemysłowym. Polerowanie na mokro możliwe jest dzięki zintegrowanemu systemowi doprowadzania wody.
Maszyna posiada deklarację zgodności CE.

Model

Jedn.

Moc
Długość
Szerokość
Wysokość
Długość
Szerokość
Wysokość (uchwyt pionowo)
Napięcie
Narzędzia
Średnica tarcz szlifujących
Liczba tarcz szlifujących
Prędkość obrotowa
Szerokość pracy
Pojemność zbiornika na wodę
Waga
Cena

Stalats AB
P.O. Box 885
S-101 37 Stockholm

GPM-400

kW
2.2
Rozmiary w transporcie
mm
780
mm
490
mm
900
Rozmiary w pozycji roboczej
mm
1010
mm
490
mm
900
V
230
Segmenty diamentowe lub z węgliku wolframu
mm
180
Szt.
3
Obr./min
300-1350
mm
430
l
6
kg
100

Tel: +48-506-838-242; +46 7 00 39 00 87
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CECHY MASZYN:




CECHY SZCZEGÓLNE DLA GPM-400:

Planetarne oraz przeciwbieżne obracanie się
ruchomych głowic szlifujących zapewnia
wyjątkową
płaskość
powierzchni

Łagodny rozruch, regulowana prędkość
obrotów tarcz szlifujących 300-1350 obr./min



Możliwość szlifowania
podłączeniu odkurzacza

bezpyłowego

po



Możliwość podłączenia wody do szlifowania
na mokro



Szybki demontaż głowicy szlifującej od
panelu sterowania ułatwia przewożenie



Podłączenie do sieci napięcia 230V pozwala na pracę wewnątrz
pomieszczeń przemysłowych oraz mieszkalnych



Łatwość obsługi dzięki stosunkowo niskiej wadze oraz niewielkim
rozmiarom



Magnetyczne mocowanie tarcz



Wygodna i szybka zmiana narzędzi dzięki magnetycznemu
mocowaniu do tarc



Bezpyłowe środowisko dzięki wyjątkowemu systemowi wirowania
powietrza pod głowicą szlifującą, dwóm złączom do węży
odkurzacza oraz zdejmowanemu gumowemu kołnierzowi na
głowicy szlifującej.



Unikatowy przyrząd do napinania pasa napędowego pozwala na
regulowanie jego napięcia bez potrzeby rozmontowywania głowicy
szlifującej. Nie potrzeba żadnych dodatkowych narzędzi do
montażu pasa wewnętrznego

maszyny


Regulowana wysokość uchwytu zapewnia
komfort pracy



Długi okres eksploatacji dzięki zmniejszonemu obciążeniu łożysk,
zastosowaniu pasa napędowego wysokiej jakości, systemowi głowic
ze stali sprężynowej oraz wykonaniu części ze stali ocynkowanej
galwanicznie



Ciche i wygodne podczas pracy



Opcjonalnie może być wyposażony w dodatkowe obciążniki dla
zwiększenia lub zmniejszenia nacisku szlifowania



Szeroki wybór narzędzi do różnych
zastosowań



Jasne kółka nie zostawiają śladów na marmurowych oraz innych
jasnych powierzchniach.



Wygodne w użyciu dzięki niskiej wadze



Projektor oświetleniowy o dużej mocy

Stalats AB
P.O. Box 885
S-101 37 Stockholm
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Maszyny szlifujące i polerujące GPM-500
LEKKIE

-

WYDAJNE

-

NIEZAWODNE

-

UNIWERSALNE

Planetarna maszyna szlifująco-polerująca GPM-500 jest najbardziej uniwersalną oraz popularną maszyną, która może być
używana na powierzchniach dużych i średnich. GPM-500 są wykorzystywane do wysokowydajnego szlifowania posadzek
betonowych, granitowych, marmurowych, mozaikowych oraz drewnianych (w tym parkietów). Dodatkowo maszyny te są
wykorzystywane do usuwania z posadzek kleju, starej farby oraz do polerowania wykończeniowego. Regulacja prędkości obrotów od
300 do 1350 obr./min. Wszystkie maszyny są dostosowane do pracy z odkurzaczem przemysłowym. Polerowanie na mokro
możliwe jest dzięki zintegrowanemu systemowi doprowadzania wody. Maszyna posiada deklarację zgodności CE.

Model
Moc

Jedn.
kW

GPM-500
4.0

mm
mm
mm

1100
590
1150

mm
mm
mm
V

1350
550
1500
400

mm
Szt.
Obr./min
mm
l
kg

236
3
300-1350
520
20
160

Rozmiary w transporcie
Długość
Szerokość
Wysokość
Rozmiary w pozycji roboczej
Długość
Szerokość
Wysokość (uchwyt pionowo)
Napięcie
Narzędzia
Średnica tarcz szlifujących
Liczba tarcz szlifujących
Prędkość obrotowa
Szerokość pracy
Pojemność zbiornika na wodę
Waga
Cena

Stalats AB
P.O. Box 885
S-101 37 Stockholm

Tel: +48-506-838-242; +46 7 00 39 00 87
E-Mail: info@stalats.com
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CECHY MASZYN:

CECHY SZCZEGÓLNE DLA GPM-500:



Planetarne oraz przeciwbieżne obracanie
się ruchomych głowic szlifujących
zapewnia
wyjątkową
płaskość
powierzchni.



Najbardziej uniwersalną oraz popularną maszyną, która może być
używana na powierzchniach dużych i średnich.



Łagodny rozruch, regulowana prędkość
obrotów tarcz szlifujących 300-1350
obr./min



Magnetyczne mocowanie tarcz



Wygodna i szybka zmiana narzędzi dzięki magnetycznemu mocowaniu
do tarc



Możliwość szlifowania bezpyłowego po
podłączeniu odkurzacza



Bezpyłowe środowisko dzięki wyjątkowemu systemowi wirowania
powietrza pod głowicą szlifującą, dwóm złączom do węży odkurzacza
oraz zdejmowanemu gumowemu kołnierzowi na głowicy szlifującej



Możliwość
podłączenia
szlifowania na mokro



Szybki demontaż głowicy szlifującej od
panelu sterowania ułatwia przewożenie
maszyny



Unikatowy przyrząd do napinania pasa napędowego pozwala na
regulowanie jego napięcia bez potrzeby rozmontowywania głowicy
szlifującej. Nie potrzeba żadnych dodatkowych narzędzi do montażu
pasa wewnętrznego



Regulowana wysokość uchwytu zapewnia
komfort pracy



Długi okres eksploatacji dzięki zmniejszonemu obciążeniu łożysk,
zastosowaniu pasa napędowego wysokiej jakości, systemowi głowic ze
stali sprężynowej oraz wykonaniu części ze stali ocynkowanej
galwanicznie



Ciche i wygodne podczas pracy



Opcjonalnie może być wyposażony w dodatkowe obciążniki dla
zwiększenia lub zmniejszenia nacisku szlifowania



Szeroki wybór narzędzi do różnych
zastosowań



Jasne kółka nie zostawiają śladów na marmurowych oraz innych jasnych
powierzchniach.



Wygodne w użyciu dzięki niskiej wadze



Projektor oświetleniowy o dużej mocy

Stalats AB
P.O. Box 885
S-101 37 Stockholm

wody

do

Tel: +48-506-838-242; +46 7 00 39 00 87
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Maszyny szlifujące i polerujące GPM-750
WYDAJNE

-

NIEZAWODNE

-

UNIWERSALNE

Planetarna maszyna szlifująco-polerująca GPM-750 jest największą oraz najbardziej wydajną maszyną w asortymencie naszych
produktów. GPM-750 są wykorzystywane do wysokowydajnego szlifowania posadzek betonowych, granitowych, marmurowych,
mozaikowych oraz drewnianych (w tym parkietów). Dodatkowo maszyny te są wykorzystywane do usuwania z posadzek kleju, starej
farby oraz do polerowania wykończeniowego. Regulacja prędkości obrotów od 300 do 1350 obr./min. Wszystkie maszyny są
dostosowane do pracy z odkurzaczem przemysłowym. Polerowanie na mokro możliwe jest dzięki zintegrowanemu systemowi
doprowadzania wody. Maszyna posiada deklarację zgodności CE.

Model
Moc
Długość
Szerokość
Wysokość
Długość
Szerokość
Wysokość (uchwyt pionowo)
Napięcie
Narzędzia
Średnica tarcz szlifujących
Liczba tarcz szlifujących
Prędkość obrotowa
Szerokość pracy
Pojemność zbiornika na wodę
Waga
Cena

Stalats AB
P.O. Box 885
S-101 37 Stockholm

Jedn.
GPM-750
kW
11.0
Rozmiary w transporcie
mm
1240
mm
820
mm
1250
Rozmiary w pozycji roboczej
mm
1600
mm
820
mm
2270
V
400
Segmenty diamentowe lub z węgliku wolframu
mm
260
Szt.
4
Obr./min
300-1350
mm
750
l
20
kg
320

Tel: +48-506-838-242; +46 7 00 39 00 87
E-Mail: info@stalats.com
Web: www.stalats.com
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CECHY MASZYN:

CECHY SZCZEGÓLNE DLA GPM-750:



Planetarne oraz przeciwbieżne obracanie
się
ruchomych
głowic
szlifujących
zapewnia
wyjątkową
płaskość
powierzchni.



Łagodny rozruch, regulowana prędkość
obrotów tarcz szlifujących 300-1350
obr./min



Możliwość szlifowania bezpyłowego po
podłączeniu odkurzacza



Możliwość
podłączenia
szlifowania na mokro



Szybki demontaż głowicy szlifującej od
panelu sterowania ułatwia przewożenie

wody



Najbardziej wydajna maszyna dzięki zastosowaniu czterech tarcz
szlifujących.



Magnetyczne mocowanie tarcz



Wygodna i szybka
mocowaniu do tarc



Bezpyłowe środowisko dzięki wyjątkowemu systemowi wirowania
powietrza pod głowicą szlifującą, dwóm złączom do węży odkurzacza
oraz zdejmowanemu gumowemu kołnierzowi na głowicy szlifującej



Unikatowy przyrząd do napinania pasa napędowego pozwala na
regulowanie jego napięcia bez potrzeby rozmontowywania głowicy
szlifującej. Nie potrzeba żadnych dodatkowych narzędzi do montażu
pasa wewnętrznego

zmiana

narzędzi

dzięki

magnetycznemu

do

maszyny


Model GM-750 posiada długi zdejmowany
uchwyt. Regulowana wysokość uchwytu
zapewnia komfort pracy



Długi okres eksploatacji dzięki zmniejszonemu obciążeniu łożysk,
zastosowaniu pasa napędowego wysokiej jakości, systemowi głowic ze
stali sprężynowej oraz wykonaniu części ze stali ocynkowanej
galwanicznie



Ciche i wygodne podczas pracy



Opcjonalnie może być wyposażony w dodatkowe obciążniki dla
zwiększenia lub zmniejszenia nacisku szlifowania



Szeroki wybór narzędzi do różnych
zastosowań



Jasne kółka nie zostawiają śladów na marmurowych oraz innych
jasnych powierzchniach.



Wygodne w użyciu dzięki niskiej wadze



Projektor oświetleniowy o dużej mocy

Stalats AB
P.O. Box 885
S-101 37 Stockholm

Tel: +48-506-838-242; +46 7 00 39 00 87
E-Mail: info@stalats.com
Web: www.stalats.com
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Narzędzia diamentowe do maszyn szlifujących
Narzędzia diamentowe są stosowane jako materiał eksploatacyjny do maszyn szlifujących w celu zdjęcia
powierzchniowej warstwy betonu, kamienia, drewna oraz innych podłoży. Narzędzia diamentowe składają się z dysku
metalowego z przyspawanymi na nim segmentami diamentowymi lub węglikowymi.
Specyfikacja narzędzi składa się z:
1. Kształt segmentu: Q (kwadrat), R (prostokąt), O (owal), C (koło). Wyjaśnienie: im więcej ostrych krawędzi
zawiera segment, tym szlifowanie powierzchni jest ostrzejsze i bardziej agresywne (bardziej wydajne), oraz
segmenty wytrzymują większe obciążenia. Im mniej krawędzi, na przykład w przypadku segmentów okrągłych,
tym mniej zadrapań robi się na powierzchni.
2. Typ wiązania w segmencie: S (wiązanie miękkie dla twardego betonu), N (normalne wiązanie dla średniego
betonu), H (twarde wiązanie dla miękkiego betonu). Wyjaśnienie: im bardziej miękki beton, tym bardziej twarde
wiązanie jest zalecane i odwrotnie. Do bardzo miękkiego betonu i powierzchni piaskowo-cementowych zalecane
są narzędzia z węglika wolframu.
3. Ilość segmentów: liczba od “1” do “3”. Wyjaśnienie: im mniejsza powierzchnia robocza segmentów, tym
większy nacisk na podłoże, w wyniku czego szlifowanie jest bardziej agresywne oraz wydajne, jednak zużycie
segmentów jest szybsze.
4. Rozmiar ziarna (ziarnistość): liczba od “16” do “150”, która odpowiada kolorom: ziarnistość 16 – czarny,
ziarnistość 30 – brązowy, ziarnistość 60 – szary, ziarnistość 100 – żółty, ziarnistość 150 – biały. Wyjaśnienie: im
większy rozmiar ziarna diamentowego (im mniejsza liczba określająca ziarnistość), tym szlifowanie jest bardziej
agresywne oraz wydajne.
Prawidłowy wybór narzędzi zależy od:
1. Płaskość podłoża – wybór wpływu obciążenia. Bardziej odpowiednie są segment prostokątne.
2. Porowatość podłoża betonowego – wybór liczby segmentów. Bardziej odpowiednia będzie większa liczba
segmentów.
3. Twardość podłoża betonowego – wybór typu wiązania w segmentach.. Wiązanie miękkie będzie bardziej
odpowiednie przy twardym betonie i odwrotnie.
4. Wymagana chropowatość podłoża – wybór kształtu segmentów oraz ziarnistości. Segmenty okrągłe z małą
ziarnistością 150 są bardziej odpowiednie do gładkich podłoży.
Narzędzia diamentowe posiadają 2 rodzaje mocowań dopasowanych do wszystkich dysków trapezowych: trzy otwory na
śruby, oraz dodatkowo trzy gładkie otwory na kołki w celu mocowania na dyskach magnetycznych.
Narzędzia diamentowe są klasyfikowane zgodnie z liczbą segmentów oraz ich kształtem, co przedstawia poniższa tabela:
Liczba segmentów /
Kształt segmentów
«1»

R (prostokąt)

C (koło)

Cena, €

«2»

Stalats AB
P.O. Box 885
S-101 37 Stockholm

Tel: +48-506-838-242; +46 7 00 39 00 87
E-Mail: info@stalats.com
Web: www.stalats.com
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Narzędzia diamentowe są klasyfikowane zgodnie z ziarnistością oraz typem wiązania jak poniżej:

Narzędzia diamentowe do szlifowania dla maszyn GPM 240/400/500/750
Zastosowanie

Szlifowanie zgrubne
(bardzo szorstkie)

miękki
beton

RH 2-16

normalny beton

RN 1-16

RN 2-16

twardy beton

RS 1-16

Ziarnistość/ Kolor

RS 2-16

ziarnistość
16/Czarny

Szlifowanie zgrubne
(szorstkie)

RH 2-30

RN 1-30

RN 2-30

RS 1-30

RS 2-30

ziarnistość
30/Brązowy

Szlifowanie średnie

RH 2-60

RN 1-60

RN 2-60

RS 1-60

RS 2-60

ziarnistość 60/ Szary

Szlifowanie na gładko

RH 2-100

CN 1-100

CN 2-100

CS 1-100

CS 2-100

ziarnistość 100/
Żółty

Szlifowanie na super
gładko

twardy - "H"

CN 1-150
CN 2-150
CS 1-150
CS 2-150
normalny - "N"
miękki - "S"
Rodzaj wiązania metalowego

Do powierzchni
cementowo-piaskowych

ziarnistość 150/
Biały

Węglik wolframu
(TC) / Beżowy

Pady do maszyn szlifujących
Pady są stosowane jako materiał eksploatacyjny do maszyn szlifujących oraz polerujących do wykończeniowej obróbki
betonu, kamienia, drewna oraz innych powierzchni po obróbce narzędziami diamentowymi, stopniowo zwiększając
połysk powierzchni.
Pady, papier ścierny, filcowe krążki, itd. są mocowane do dysku przejściowego maszyny szlifującej na taśmie
samoprzylepnej, co zapewnia łatwą i szybką zamianę narzędzi.
Im większa liczba oznaczająca pad lub inne narzędzie, tym mniejsza jest ziarnistość, co skutkuje uzyskaniem większego
połysku powierzchni.
Opis

Obraz

Cena

Pady polerujące do betonu oraz kamienia 80 mm / 100 mm:
100/200/400/600/800/1500/3500
Stalats AB
P.O. Box 885
S-101 37 Stockholm

Tel: +48-506-838-242; +46 7 00 39 00 87
E-Mail: info@stalats.com
Web: www.stalats.com
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Płynne utwardzacze/uszczelniacze chemiczne
Nazwa

Opis

SPEKTRIN®
Utwardzacz-Krystalizator na
bazie związku krzemoorganicznego
Zawartość cząstek stałych 11%

SPEKTRIN® - penetrujący uszczelniacz do betonu, lastryka starszego niż 14 dni oraz
kamienia. Wnika w podłoże na 4 mm oraz wzmacnia, utwardza i wiąże pył. Zwiększa do 25%
odporność powierzchni betonowych na ściskanie, odporność na cykliczne zamarzanie i
rozmarzanie, blisko 2.5-krotnie poprawia odporność na ścieranie przez co niemal całkowicie
eliminuje powstawanie pyłu. Zwiększa odporność na zabrudzenia dzięki czemu ułatwia
czyszczenie. Łatwy i ekonomiczny w użyciu. Nie zawiera lotnych związków organicznych
(LZO), niepalny, bezzapachowy i bezpieczny w użyciu. Pokryte powierzchnie łatwo mogą być
polerowane do uzyskania oczekiwanego poziomu połysku. Do użytkowania we wnętrzach jak i
na zewnątrz. Produkt posiada oznakowanie CE.
Wydajność: zwykle: 8 m2/ litr.
na posadzkach zacieranych mechanicznie: 12 m2/litr.1
SPEKTRIN® PLUS
SPEKTRIN® PLUS – penetrujący utwardzacz/ uszczelniacz, modyfikowany 100% żywicą
Hybrydowy utwardzacz/
polimerową ze specjalnym środkiem powierzchniowo czynnym do świeżych oraz starych
uszczelniacz na bazie związku
posadzek betonowych. Posiada identyczne właściwości co SPEKTRIN®, oraz dodatkowo
krzemo-organicznego i żywicy
tworzy utwardzającą powłokę dla równomiernego utwardzenia świeżej posadzki. Po reakcji
polimerowej
chemicznej nie łuszczy się ani nie odpryskuje od podłoża. Całkowicie eliminuje powstawanie
Zawartość cząstek stałych 16%
pyłu, 5-krotnie zmniejsza wchłanianie wody. Zwiększa odporność na zabrudzenia dzięki czemu
ułatwia czyszczenie. Wyjątkowo skuteczny na miękkim betonie oraz cementowo-piaskowych
podłożach. Przeźroczysty po wyschnięciu. Produkt posiada oznakowanie CE.
Wydajność: zwykle 8 m2/litr.
na posadzkach zacieranych mechanicznie: 12 m2/litr.6
SPEKTRIN® LITHIUM
SPEKTRIN® LITHIUM – głęboko penetrujący utwardzacz z wysoką zawartością składnika
Głęboko penetrujący utwardzacz litu. Posiada identyczne właściwości co SPEKTRIN®, oraz dodatkowo dzięki zawartości litu
na bazie krzemianu litu
wnika w podłoże na 5 mm i głębiej. Reakcja chemiczna przebiega dużo szybciej. Ruch pieszy
Zawartość cząstek stałych 10%
dozwolony po 1-2 godzinach, natomiast lekkie pojazdy mogą wjechać po 24 godzinach.
Najbardziej odpowiedni utwardzacz do tworzenia powierzchni z polerowanego betonu. Tworzy
wysoki poziom połysku na powierzchni. Zalecany do twardego oraz zacieranego na gładko
betonu. Produkt posiada oznakowanie CE.
Wydajność: zwykle 8 m2/litr.
na posadzkach zacieranych mechanicznie: 12 m2/litr.6
SPEKTRIN® LITHIUM PLUS
SPEKTRIN® LITHIUM PLUS – głęboko penetrujący utwardzacz/ uszczelniacz z wysoką
Głęboko penetrujący hybrydowy zawartością składnika litu. Posiada identyczne właściwości co SPEKTRIN® LITHIUM, oraz
utwardzacz/ uszczelniacz
dodatkowo tworzy utwardzającą powłokę dla równomiernego utwardzenia świeżej posadzki.
Zawartość cząstek stałych 11%
Dzięki użyciu litu jako składnika podstawowego, wnika głębiej w podłoże. Przeźroczysty po
wyschnięciu. Zalecany do twardego oraz zacieranego na gładko betonu, a także do użycia jako
ostatnia warstwa uszczelniająca w technologii polerowanego betonu. Produkt posiada
oznakowanie CE.
Wydajność: zwykle 8 m2/litr.
na posadzkach zacieranych mechanicznie: 12 m2/litr.6
SPEKTRIN® CLEANER
SPEKTRIN® CLEANER – jest to najwyższej jakości wodorozcieńczalny, skoncentrowany,
Skoncentrowany środek do
przemysłowy, lekko zasadowy (alkaliczny) środek do czyszczenia powierzchni, który usuwa
czyszczenia na bazie krzemionki brud, tłuszcz, olej, pleśń oraz plamy glonów z większości podłoży. Wyjątkowo nadaje się do
koloidowej
podłoży mineralnych takich jak beton oraz marmur, ponieważ wzmacnia je z każdym
czyszczeniem. Idealnie nadaje się do polerowanego betonu, ponieważ z czasem zagęszcza
posadzkę betonową, czyniąc ją twardszą i wymagającą mniej konserwacji. Na polerowanych
posadzkach betonowych dodatkowo pozwala zachować połysk.
Do użytkowania we wnętrzach jak i na zewnątrz. Produkt posiada oznakowanie CE.
Wydajność: Do regularnego czyszczenia użyć stężenia 0.7-2%.
Do sprzątania przemysłowego ciężkiego użyć stężenia 2.5-10%.
Zazwyczaj 5 m2/litr gotowego do użycia roztworu.
Pro Urethane uszczelniacz akrylowy WB / Poliuretanowy lakier na bazie wody – tworzący powłokę hybrydowy lakier na bazie
uretanowo-akrylowej dyspersji wodnej do podłoży mineralnych oraz drewnianych. Akryl zapewnia przyczepność, natomiast uretan
twardość. Produkt tworzy krystalicznie czystą powierzchnię. Tworzy na powierzchni wysoki połysk. Do stosowania we wnętrzach jak i
na zewnątrz. Wydajność: 5-15 m2 / litr.
Pro Colorant skoncentrowany barwnik – barwnik dla uszczelniaczy SPEKTRIN®, wysoko odporny na działanie zasad, warunki
pogodowe oraz promieniowanie UV. Dodawany do uszczelniaczy w ilości 5-10%. Posiada właściwości ekologiczne oraz antyalergiczne.
Nie zawiera LZO (Lotnych Związków organicznych), nietoksyczny i bezpieczny w użyciu. Kolory zgodne z RAL: Pure White (9010),
Golden Yellow (1004), Brown Beige (1011), Copper Brown (8004), Beige red (3012), Pastel Blue (5024), Pastel Green (6019), Pebble
grey (7032), Slate Grey (7015), Jet Black (9005). Pozostałe kolory są dostępne na zamówienie.

1 Może różnić się w zależności od porowatości podłoża.

Stalats AB
P.O. Box 885
S-101 37 Stockholm

Tel: +48-506-838-242; +46 7 00 39 00 87
E-Mail: info@stalats.com
Web: www.stalats.com
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Listwy wygładzające
LEKKIE

-

NIEZAWODNE

-

ZWROTNE

-

UNIWERSALNE

Listwy wygładzające elektryczne (PSE - Portable Screed Electric) oraz spalinowe (PSP - Portable Screed Petrol) są stosowane do
zagęszczania oraz wygładzania płyty betonowej z użyciem szalunków oraz bez użycia szyn prowadzących. Posiadają łatwo
wymienialne profile, co umożliwia pracę w trudno dostępnych miejscach.
Model
Silnik
Waga bez profilu, kg

PSE

PSP

Elektryczny – 230V/42V
13

Spalinowy Honda GX35
14

0.19
600
1100

1.1
850
1100

Moc, Kw
Szerokość, mm
Wysokość, mm
Długość profilu, m
Przenikanie wibracji do
mieszanki betonowej, mm

1.0; 1.5; 2.0; 3.0; 4.0; 5.02
70…100

Materiał profilu

100…120
aluminium

Cena

Cechy:
 Mocna, lekka stalowa konstrukcja odporna









na zużycie
Ergonomiczne uchwyty nieprzenoszące wibracji
Łatwo wymienne sztywne profile
Silnik w listwie PSP jest wysoko zamocowany
w celu ochrony przed zabrudzeniem
Listwa elektryczna PSE 220 V jest bezpieczna oraz
wygodna do stosowania wewnątrz pomieszczeń
Przeznaczone do obróbki płyt betonowych
o grubości do 120 mm
Łatwy demontaż do transportu
Wygodna regulacja prędkości oraz wyłącznik bezpieczeństwa
Dostępne profile o różnej długości

Ref.
1.0 m profil aluminiowy
1.5 m profil aluminiowy
2.0 m profil aluminiowy
2.5 m profil aluminiowy
3.0 m profil aluminiowy
3.5 m profil aluminiowy
4.0 m profil aluminiowy
5.0 m profil aluminiowy

2

Obraz

Cena

Profile o niestandardowej długości są produkowane na zamówienie

Stalats AB
P.O. Box 885
S-101 37 Stockholm

Tel: +48-506-838-242; +46 7 00 39 00 87
E-Mail: info@stalats.com
Web: www.stalats.com
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Ręczne listwy i pace wygładzające
LEKKIE

–

NIEZAWODNE -

ŁATWE W UŻYCIU NA DUŻYCH POWIERZCHNIACH

Listwy oscylujące (CF – channel float) służą do wygładzania oraz delikatnej korekty powierzchni betonowej. Możliwa
regulacja kąta nachylenia do 30 stopni oraz długości powierzchni pracy do 7 metrów. Pace wygładzające (SF – scraper float) służą
do kontroli płaskości powierzchni, do usunięcia nierówności oraz wypełnienia wgłębień na powierzchni posadzek
betonowych. Możliwa stopniowa zmiana kąta nachylenia poprzez obracanie uchwytu.
Profile

Standardowy uchwyt
Przedłużacz do
standardowego uchwytu
Materiał

Wymiary, m
CF
SF
1.0
1.0
1.5
1.5
2.0
2.0
2.5
2.5
3.0
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
5.5
6.0
3.03
3.04

Waga, kg
CF
SF
1.38 2.20
2.11 3.29
2.84 4.41
3.56 5.50
4.28 6.59
7.68
8.77
9.86
10.90
12.04
13.10
1.42
1.53

aluminium

Cechy:
Profile wykonane z lekkiego oraz wytrzymałego aluminium
Unikalny prosty reduktor stworzony na bazie nierdzewnego kabla
Możliwość zainstalowania stabilizatora w celu utrzymania sztywności profili
dłuższych niż 1.5 m
 Długi uchwyt (3-6m) umożliwia zwiększenie powierzchni pracy
 Brak złącz zębatych w konstrukcji wydłuża okres eksploatacji
 Szeroka gama oferowanych profili, uchwytów oraz przedłużaczy pomaga znacząco zwiększyć obszar pracy narzędzia.




Ref.
Specyfikacja
Obraz
Listwa oscylująca (CF) = profil + reduktor + uchwyt ± przedłużacz
1.0 m profil + reduktor Profil 1.0 x 0.15 x 0.025 m. Reduktor 225 x 150 x 132 mm;
1.5 m profil + reduktor Profil 1.5 x .015 x 0.025 m. Reduktor 225 x 150 x 132 mm;
2.0 m profil + reduktor Profil 2.0 x 0.15 x 0.025 m. Reduktor 225 x 150 x 132 mm;
2.5 m profil + reduktor Profil 2.5 x 0.15 x 0.025 m. Reduktor 225 x 150 x 132 mm;
3.0 m profil + reduktor Profil 3.0 x 0.15 x 0.025 m. Reduktor 225 x 150 x 132 mm;
Paca wygładzająca (SF) = profil + reduktor + uchwyt ± przedłużacz
1.0 m profil + reduktor Profil 1.0 x 0.4 x 0.1 m. Reduktor 225 x 150 x 132 mm
1.5 m profil + reduktor Profil 1.5 x 0.4 x 0.1 m. Reduktor 225 x 150 x 132 mm
2.0 m profil + reduktor Profil 2.0 x 0.4 x 0.1 m. Reduktor 225 x 150 x 132 mm
2.5 m profil + reduktor Profil 2.5 x 0.4 x 0.1 m. Reduktor 225 x 150 x 132 mm
3.0 m profil + reduktor Profil 3.0 x 0.4 x 0.1 m. Reduktor 225 x 150 x 132 mm
3.5 m profil + reduktor Profil 3.5 x 0.4 x 0.1 m. Reduktor 225 x 150 x 132 mm
4.0 m profil + reduktor Profil 4.0 x 0.4 x 0.1 m. Reduktor 225 x 150 x 132 mm
4.5 m profil + reduktor Profil 4.5 x 0.4 x 0.1 m. Reduktor 225 x 150 x 132 mm
5.0 m profil + reduktor Profil 5.0 x 0.4 x 0.1 m. Reduktor 225 x 150 x 132 mm
6.0 m profil + reduktor Profil 6.0 x 0.4 x 0.1 m. Reduktor 225 x 150 x 132 mm
3.0 m uchwyt
3.0 m przedłużacz
3
4

Uchwyty o innej długości (1.0 m, 1.5 m, 2.0 m) są produkowane na zamówienie
Przedłużacze o innej długości (1.0 m, 1.5 m, 2.0 m) są produkowane na zamówienie

Stalats AB
P.O. Box 885
S-101 37 Stockholm

Tel: +48-506-838-242; +46 7 00 39 00 87
E-Mail: info@stalats.com
Web: www.stalats.com
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Dwuprofilowe listwy wibrujące
MOCNE

-

WYGODNE W UŻYCIU

-

NIEZAWODNE -

UNIWERSALNE

Dwuprofilowa listwa wibrująca elektryczna (DSE - Double beam Screed Electric) oraz spalinowa (DSP - Double
beam Screed Petrol) stosowane są do zagęszczania oraz wygładzania świeżej płyty betonowej o grubości do 200 mm.
Ukierunkowane oraz regulowane wibracje, a także regulowane wygięcie profili pozwalają uzyskać płaską oraz gładką
powierzchnię betonową.
Model
Silnik
Standardowa długość, m
Waga, zależnie od
długości, m

DSE
DSP
Elektryczny-400V/42V
Spalinowy95,HondaGX160
3.15; 4.25; 5.25; 6.25; 7.25*; 8.25*; 9.25*; 10.25*5
73; 76; 85; 92

78; 87; 94; 101

19
0.55

15.1
4.0

Waga silnika, kg
Moc, kW
Szerokość, mm
Wysokość, mm
Wysokość profilu,mm
Przenikanie wibracji do
mieszanki betonowej,
mm
Materiał profilu

450
355

555
120

200…250
Aluminium

Cechy:
Produkowane z lekkiego aluminium
Regulowany kierunek oraz moc wibracji
Regulowane wygięcie profili
Możliwość zmiany kierunku ruchu listwy
Wyposażone w specjalne uchwyty oraz pasy
do przenoszenia
 Jednostka napędowa może być mocowana
na profilach o różnej długości
 Optymalna waga do obsługi przez dwóch operatorów
 Profil wygięty pośrodku w celu rekompensaty wagi wibratora






5

Ref.

Specyfikacja

DSE 3.15m: Dwuprofilowa
listwa wibrująca elektryczna
DSE 4.25m: Dwuprofilowa
listwa wibrująca elektryczna
DSE 5.25m: Dwuprofilowa
listwa wibrująca elektryczna
DSE 6.25m: Dwuprofilowa
listwa wibrująca elektryczna
DSP 3.15m: Dwuprofilowa
listwa wibrująca spalinowa
DSP 4.25m: Dwuprofilowa
listwa wibrująca spalinowa
DSP 5.25m: Dwuprofilowa
listwa wibrująca spalinowa
DSP 6.25m: Dwuprofilowa
listwa wibrująca spalinowa

400V/42V; 0.55kW; 73kg; głębokość wibracji 220mm

Obraz

400V/42V; 0.55kW; 76kg; głębokość wibracji 220mm
400V/42V; 0.55kW; 85kg; głębokość wibracji 220mm
400V/42V; 0.55kW; 92kg; głębokość wibracji 220mm
Honda GX160; 4kW; 78kg; głębokość wibracji 250mm
Honda GX160; 4kW; 87kg; głębokość wibracji 250mm
Honda GX160; 4kW; 94kg; głębokość wibracji 250mm
Honda GX160; 4kW; 101kg; głębokość wibracji 250mm

* Są produkowane na zamówienie.

Stalats AB
P.O. Box 885
S-101 37 Stockholm

Tel: +48-506-838-242; +46 7 00 39 00 87
E-Mail: info@stalats.com
Web: www.stalats.com

Cena
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Listwa oscylacyjna
WYDAJNA-ŁATWA W OBSŁUDZE-WYGODNA W UŻYCIU NA DUŻYCH POWIERZCHNIACH
Listwa oscylacyjna (MS – mini screed) służy do zagęszczania oraz wyrównywania świeżej mieszanki betonowej w celu
uzyskania gładkiej oraz płaskiej powierzchni.
Model
Silnik
Moc, kW
Długość profilu, m
Waga zależnie od
długości profilu, kg
Szerokość, mm
Wysokość, mm
Długość uchwytu, m
Materiał profilu

Listwa oscylacyjna
(MS)
Elektryczny - 230V/42V
0.19
1.5; 2.0; 2.56
16.0; 17.8; 19.9
220
320
3
aluminium

Cechy:
 Możliwa obróbka oraz korygowanie płaskości powierzchni betonowych o długości do 7 m
 Regulowany kąt nachylenia do 15 stopni
 Efektywnie usuwa mleczko cementowe z powierzchni betonu

Ref.
MS 1.5m: Elektr. listwa osc. z profilem 1.5m
MS 2.0m: Elektr. listwa osc. z profilem 2.0m
MS 2.5m: Elektr. listwa osc. z profilem 2.5m

6

Specyfikacja
Cena
230V/42V; 0.19kW; długość uchwytu 3m
230V/42V; 0.19kW; długość uchwytu 3m
230V/42V; 0.19kW; długość uchwytu 3m

Profile o niestandardowej długości są produkowane na zamówienie.

Stalats AB
P.O. Box 885
S-101 37 Stockholm

Tel: +48-506-838-242; +46 7 00 39 00 87
E-Mail: info@stalats.com
Web: www.stalats.com
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Rozsiewacz do utwardzaczy
SKUTECZNY

-

UNIWERSALNY

-

WIELOFUNKCYJNY

Rozsiewacz do utwardzaczy (SW - Spreader wagon) umożliwia równomierne nakładanie sypkich utwardzaczy
posadzkowych na mokrą powierzchnię betonową w celu uzyskania jednolitego koloru oraz trwałości powierzchni
posadzki.
Model
Waga, kg
Pojemność kosza
zasypowego, kg
Szerokość, mm
Szerokość robocza, mm
Wysokość, mm
Długość, mm

SW 1000
45
100
1060
1000
1126 ± 50
990

Cechy:
 Regulowane dozowanie materiału na 1 m2
 Zwiększona niezawodność dzięki łożyskom






baryłkowym
W SW-800 bęben jest przesunięty względem
kosza zasypowego, dzięki temu materiał utwardzający jest wysypywany bezpośrednio z kosza na
podłogę.
W SW-1000 szerokie pneumatyczne koła nie zostawiają śladów na świeżym betonie
W SW-1000 ręczne urządzenie blokujące dla jednego lub obu kół z bębnem dla równomiernego
nakładania materiału
W SW-1000 duża zwrotność dzięki możliwości odłączenia kół od bębna.

Ref.
SW-1000: Rozsiewacz do
utwardzaczy o szerokości
roboczej 1000 mm

Stalats AB
P.O. Box 885
S-101 37 Stockholm

Specyfikacja
Szerokość robocza 1000 mm, bęben, szerokie
koła pneumatyczne, pojemność kosza
zasypowego 100 kg

Obraz

Tel: +48-506-838-242; +46 7 00 39 00 87
E-Mail: info@stalats.com
Web: www.stalats.com

Cena
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Szalunki do posadzek betonowych: ω-profil
MOCNE

-

SZTYWNE

-

NIEZAWODNE

Profil Omega jest to szalunek do posadzek betonowych ze złączem kompensacyjnym. Profil Omega wyznacza górny
poziom powierzchni posadzki, pozwalając na łączenie odciętej płyty betonowej z nową (świeżą) oraz tworzy przerwę
dylatacyjną /złącze kompensacyjne.
Model

Wysokość, m

ω – profil
Zacisk
Klin
Śruba
Pręty
zbrojeniowe
Złącze

0.12








Długość, m
25 / m.

Grubość metalu, mm
2.5

Cena
/ m.
/ pcs.
/ pcs.
/ pcs.
/ pcs.
/ pcs.

Cechy:
Zapewnia ochronę krawędzi posadzki przed kruszeniem
Stal wysokiej jakości
Niska waga
Akcesoria do wielokrotnego użytku
Łatwy montaż
Zapobiega ruchom pionowym oraz poziomym pomiędzy
płytami betonowymi
Wersja z nierdzewnymi krawędziami:

Opis montażu ω-profilu
1. Profil omega.
2. Klamra stosowana do połączenia profilu omega ze śrubą
nośną (4), która umiejscawia profil w pozycji pionowej.
3. Klin służy do ciasnego przymocowania klamry i śruby nośnej.
4. Śruba nośna reguluje poziom profilu omega (poziom posadzki).
5. Metalowe zbrojenie służy do połączenia dwóch sąsiadujących
płyt betonowych.
Elastyczne spojenie umożliwia niewielkie ruchy sąsiadujących
płyt betonowych wzdłuż profilu omega.
6. Profile zewnętrzny i wewnętrzny montowane są z przesunięciem
względem siebie o wielokrotność otworów kwadratowych.

Stalats AB
P.O. Box 885
S-101 37 Stockholm

Tel: +48-506-838-242; +46 7 00 39 00 87
E-Mail: info@stalats.com
Web: www.stalats.com
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Szalunki do posadzek betonowych: T-profil
PROSTE

-

WYGODNE -

SKUTECZNE

-

EKONOMICZNE

T-profil służy do wyznaczenia górnego poziomu posadzki. Może być stosowany jako pozostawiana na
miejscu szyna dla wszystkich rodzajów posadzek i stropów.
Model
T-30
T-45
T-60

Wysokość (H), mm
30
45
60

Długość (L), mm
3000 (2500)
3000 (2500)
3000 (2500)

Grubość metalu (S), mm
0.5 ÷ 0.55
0.65 ÷ 0.7
0.75 ÷ 0.8

Cena /m,

Cechy:
Pozwala spełniać wymogi dotyczące odchyleń oraz poziomowania na dużych powierzchniach
Formuje przerwy dylatacyjne oraz izoloujące złącza
Pozwala tworzyć nachylone powierzchnie oraz służy jako punkt styku pomiędzy płytami
betonowymi
 Brak zniekształceń spowodowanych ciężarem list wibracyjnych
 Specjalne otwory pozwalają stosować stalowe zbrojenie aby zapobiec podnoszeniu się
sąsiadujących płyt betonowych
 Zmniejsza powstawanie peknięć




Opis montażu T-Profilu
1.

Wbić do podłoża pręty zbrojeniowe o średnicy 8 mm w odległości od 750mm
do 1200 mm jeden od drugiego, do wysokości mniejszej o 20mm
od planowanego poziomu posadzki, z dokładnością ± 10mm. Głębokość
wbijania prętów w podłoże zależy od gęstości podłoża i waha się od 500 mm
(piasek) do 50 mm (beton). In case of concrete entry height should not be limited
(see picture 1).
2. Jeden za drugim odginać pręty zbrojeniowe i ułożyć profil T na nich.
3. Po ułożeniu i wypoziomowaniu profilu T należy go przyspawać do prętów
zbrojeniowych(rysunek 2).
4. Można również układać profile T na wzgórkach usypanych z betonu (rysunek 3).
5. Połączyć profile T między sobą za pomocą elektrody o średnicy 3 lub 4 mm
(rysunek 4). To stworzy sztywną ramę prowadnicy i powierzchnię poziomą i
bez uskoków.
6. Zalać konstrukcję betonem.
7. Po zastygnięciu betonu, można wysypać suchą posypkę nawierzchniową
aby zabezpieczyć profile T przed działaniem wody oraz korozją (rysunek 5).
8. Następnego dnia można zacząć wycinać przerwy dylatacyjne.
Przerwy mogą natychmiast zostać wypełnione uszczelniaczem
(rysunek 6).
9. Uszczelniacz nie wydostaje się na zewnątrz profilu T przez wycięcie
ponieważ otwór po wycięciu jest węższy od szerokości profilu T o 0.25 – 1.0 mm.
Dzięki temu uszczelniacz nie wydostanie się ponad powierzchnię
posadzki.
10. Jeżeli nie stosujemy warstwy wierzchniej konieczne jest wycięcie betonu tarczą o szerokości większej niż
szerokość szczytu profilu T (rysunek 7) i wypełnienie otworu uszczelniaczem
co zabezpieczy go przez korozją.
11. Jeżeli zeszlifujemy podłogę maszyną szlifującą,
górna część profilu zeszlifowuje się oraz wypełnia
w środku uszczelniaczem, po czym
w razie potrzeby szlifuje się ponownie.

Stalats AB
P.O. Box 885
S-101 37 Stockholm

Tel: +48-506-838-242; +46 7 00 39 00 87
E-Mail: info@stalats.com
Web: www.stalats.com
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Pojemniki do betonu
LEKKIE – WYGODNE – BEZPIECZNE – KOMPAKTOWE - BEZAWARYJNE
Pojemnik do betonu (CB – concrete bucket) oraz Leżący pojemnik do betonu (LCB - Lay-down Concrete
Bucket) wykorzystywane są do transportu oraz rozładunku betonu, a także do wygodnego wypełniania posadzek i
słupów betonowych w budownictwie monolitycznym. Leżący pojemnik do betonu (LCB) ma obniżoną wysokość
załadunku w pozycji poziomej (jak na rysunku poniżej), co ułatwia załadowanie bezpośrednio z betonowozów.
Model
Pojemność, m3
Długość, mm
Szerokość, mm
Wysokość, mm
Waga, mm
Wysokość załadunku, m

CB-1
1.0
1546
1546
1880
240
1.88

CB-1.5
1.5
1546
1546
2147
275
2.15

CB-2
2.0
1546
1546
2481
325
2.48

LCB-01
1.0
1546
1546
2390
290
1.10

LCB-1.5
1.5
1546
1546
2450
320
1.10

Cechy:
 Łatwa regulacja otworu wylewu (z dźwignią)
 Specjalne zamknięcie zapobiega samoczynnemu

otwieraniu się pojemnika
 Umiejscowienie dźwigni wylewu pozwala na łatwe i
wygodne operowanie pojemnikiem. Operator widzi
gdzie wylewa się beton
 Stabilny w pozycji pionowej oraz poziomej
 Możliwość zainstalowania silnika elektrycznego na
leju pojemnika do twardych oraz suchych mieszanek,
a także gumowego rękawa spustowego
umożliwiającego zalewanie w trudno dostępnych
miejscach.
Ref.
CB-1.0 (metalowy otwór) /
CB-1.0 (gumowy wąż)
CB-1.5 (metalowy otwór) /
CB-1.5 (gumowy wąż)
CB-2.0 (metalowy otwór)
/ CB-2.0 (gumowy wąż)

Specyfikacja
Pojemność 1 m³; 220 kg;

LCB-1.0 (metalowy otwór)
/ LCB-1.0 (gumowy wąż)
LCB-1.5 (metalowy otwór)
/ LCB-1.5 (gumowy wąż)

Pojemność 1m³; 310kg; wysokość
załadunku 1.1m
Pojemność 1.5m³; 346kg; wysokość
załadunku 1.1m

Stalats AB
P.O. Box 885
S-101 37 Stockholm

Cena

Pojemność 1.5 m³; 270 kg;
wysokość załadunku 2.15 m
Pojemność 2.0 m³; 378 kg;
wysokość załadunku 2.5 m

Tel: +48-506-838-242; +46 7 00 39 00 87
E-Mail: info@stalats.com
Web: www.stalats.com
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Dyski do zacieraczek7
Dyski są stosowane jako materiał eksploatacyjny do zacieraczek do wstępnego zacierania powierzchniowej warstwy
posadzki betonowej lub podłoża cementowo-piaskowego. Dyski różnych rozmiarów oraz kształtów są wytwarzane ze
specjalnej stali walcowanej na zimno, pasują do wszystkich istniejących typów zacieraczek.
Średnica: 610mm, 760mm, 800mm, 840 mm, 915mm, 945mm, 950mm, 980mm, 1080mm, 1200 mm

7

Z powodu ciągłych zmian w konstrukcji maszyn, należy dokładnie sprawdzić dopasowanie dysków do maszyny.

Stalats AB
P.O. Box 885
S-101 37 Stockholm

Tel: +48-506-838-242; +46 7 00 39 00 87
E-Mail: info@stalats.com
Web: www.stalats.com
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Łopatki do zacieraczek 8
Łopatki są stosowane jako materiał eksploatacyjny do zacieraczek i służą do wykończeniowej obróbki wierzchniej warstwy świeżej
posadzki betonowej lub podłoża cementowo-piaskowego. Łopatki są wytwarzane ze specjalnej hartowanej stali sprężynowej
walcowanej na zimno. Łopatki posiadają trzy modyfikacje: wykańczające, combo oraz wygładzające, a także różne kształty oraz rozmiary.
Pasują do wszystkich istniejących typów zacieraczek.

Specyfikacja: [długość łopatki] – [szerokość łopatki] / [rozmiar mocowania]
Łopatki wykończeniowe
Maszyna / Łopatki

S230-120/16-16

S267-152/16-16

S355-152/16-16

S457-152/16-16

2.30

3.75

4.50

6.50

Waga, kg / 4 łopatki
Cena, / 4 łopatki
ALLEN, USA

8

430

436; 900
4-90; MK8-90;
MK8-90HCS
B436; TS78;
BXR836

446 (1200)

BARIKELL, Włochy

Moskito 60

MK8-75

4-120; MK8-120

BARTELL, Kanada
BELLE, Wielka
Brytania

B424

B430; BXR830

Pro 600

Pro 900

Pro 1200

B-MAC, Belgia

BM60/4

BM 955

BM1200

BTC, Włochy

BTC 424

DYNAPAC, Szwecja

BG21

ENAR, Hiszpania

Tifon 600; P600E

IMER, Włochy

Delta 60

KREBER, Polska

K-600; K-600 R/4

K-750

MASALTA, Chiny

MT24-4

MT30-4

NTC, Czechy

PT 600

OSCAR, Turcja

P600

SHATAL, Izrael

B446; TS96

BG92
Tifon 900

Tifon 1200
Delta 120
K-446; K-446-2

MT36-4

MT46-4

PT 900

PT 1200

P900

P1200; P1200 x 2

ST 62

ST92

ST-122

STONE, USA

CF-24

CF-36; CF-364

CF-464

WACKER, Niemcy

CT24

CT30

CT36

CT48

WEBER, Niemcy

PG 55

PG 70

WHITEMAN, Kanada

C series

M series

P700; P750; P750 x 2

B series

Z powodu ciągłych zmian w konstrukcji maszyn, należy dokładnie sprawdzić dopasowanie łopatek do maszyny.

Stalats AB
P.O. Box 885
S-101 37 Stockholm

Tel: +48-506-838-242; +46 7 00 39 00 87
E-Mail: info@stalats.com
Web: www.stalats.com

