S E R I E

-

SERIE

ALS

MSA 18.9 ALS MSA
12.7.5 ALS MSA
18.5.3 ALS MSA
15.8 ALS PTO MSA
15.5.3 ALS

Rimorchio con asse sterzante anche in retromarcia.
Přívěs s řízenou nápravou i při zpátečce.

Veicolo compatto, entra in
luoghi stretti. Kompaktní stroj,
Dostane se i do úzkých prostranství..

Quadro elettrico in acciaio inox.
Elektrický panel v provedení nox.
Doppio silos per il legante
con estrazione a coclea.
Dvojité silo pro pojiva s
vykládkou přes šnek

Miscelatore di dosatura sollevabile.
Ampia luce libera sul retro del veicolo
Míchačka se zdvihacím dávkování.
Dostatečné osvětlení v zadní části
vozidla..

Sottofondo
Základ
Semi secco
Tradiční potěr
Massetto autolivellante
Potěr

Miscelatore semovente automatico
per massetti autolivellanti
Un impianto della SERIE ALS è una stazione di miscelazione e pompaggio mobile, totalmente autonoma, completamente oleodinamica per la produzione di tutti i sottofondi
e massetti autolivellanti. Grazie al doppio mescolatore potenziato ed al controllo di umidità, è in grado di realizzare
in modo veloce e preciso sia impasti a base anidrite che
a base cemento e di memorizzarli nell’archivio ricette. Si
comanda da remoto mediante il radiocomando bidirezionale. Ha ampi volumi di carico, sia per i materiali che per
gli attrezzi di lavoro. E’ provvisto di una generosa dotazione di serie, ed è ampiamente personalizzabile attraverso
una vasta gamma di accessori.
Automatická mobilní míchačka pro
nivelační stěrky
Zařízení SERIE ALS je mobilní míchací
a čerpací stanice, kompletně samostatná,
kompletně hydraulická pro výrobu všech
typů substrátu a samonivelačních stěrek.
Díky dvojité výkonnější míchačce a
kontrole vlhkosti je schopná rychle a
precizně realizovat veškeré směsi na
anhydritové tak betonové bázi a vše uložit
do archívu receptur. Vše se ovládá ze
země pomocí obousměrného dálkového
ovládáni. Má velké objemy nákladu jak
materiály tak nástroje k práci. Má velkou
spoustu výbavy ve standartu a je vysoce
přizpůsobitelný pomocí široké škály
příslušenství .

Radiocomando
bidirezionale.
Dálkové ovládání
obousměrné.

Totalmente oleodinamico.
Kompletně hydraulický.
Idropulitrice.
Tlaková myčka
SILOS DeLLA SAbbIA RIbALTAbILe
SenzA SOLLeVARSI bReVeTTATO.
Silo na písek sklopné, bez
zdvihu „PATENTOVÁNO“

Avvolgi tubo radiocomandato.
Naviják potěr. hadice dálkově
ovládaný.

Mescolatori potenziati per una mescolazione a secco .
Doppio mescolatore in acciaio inox, a palette sostituibili.
Výkonnější míchačky pro suché míchání.
Dvojitá míchačka v nerez INOX
s vyměnitelnými lopatkami.

Dosatura dei prodotti a peso.
Dávkování naváženého
produktu.

PS BETON MACHINE s.r.o., tel: +420 606 681 030, www.psbeton.com, psbeton@psbeton.com

Posizione di lavoro
da terra. Práce ze
země.
Pompa a vite ad azionamento idrostatico.
Šroubovitá pumpa s hydrostatickým pohonem.
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MSA 12.7.5 ALS

MSA 18.5.3 ALS

MSA 15.8 ALS PTO

MSA 15.5.3 ALS PTO

Volume silos inerte / Obsah sila písku

18 m³

12 m³

18 m³

15 m³

15 m³

Volume silos legante / Obsah sila pojiva

9 m³

7 m³

5 m³

8 m³

5 m³

Volume silos filler / Objem sila přísady

-

5 m³

3 m³

-

3 m³

Mescolatore superiore / Vrchní mix

300 lt

300 lt

300 lt

300 lt

300 lt

Mescolatore inferiore/ Spodní mix

600 lt

600 lt

600 lt

600 lt

600 lt

Serbatoio acqua / Nádrž na vodu

1000 + 1000 lt

1000 + 1000 lt

1000 + 1000 lt

1000 + 1000 lt

1000 + 1000 lt

Serbatoio additivo / Nádrž přísady

90 + 90 lt

90 + 90 lt

90 + 90 lt

90 + 90 lt

90 + 90 lt

Dosatura prodotti / Dávkování produktů

a peso / váha

a peso / váha

a peso / váha

a peso / váha

a peso / váha

Produzione autolivellante /
Produkce samonivelačky

0... 14 m³/h

0... 14 m³/h

0... 14 m³/h

0... 14 m³/h

0... 14 m³/h

Produzione cellulare /
Produkce odlehčený beton

0... 40 m³/h

0... 40 m³/h

0... 40 m³/h

0... 40 m³/h

0... 40 m³/h

Produzione polistirolo /
Produkce polystyrenu

0... 14 m³/h

0... 14 m³/h

0... 14 m³/h

0... 14 m³/h

0... 14 m³/h

50 mt

50 mt

50 mt

50 mt

50 mt

Altezza di pompaggio / Výška pumpování
Distanza di pompaggio/ Vzdálenost pumpování

100 mt

100 mt

100 mt

100 mt

100 mt

Motore / Motor

Perkins 1144

Perkins 1144

Perkins 1144

Perkins 1144

Perkins 1144

Potenza / Výko

74 kW @ 2200 rpm

74 kW @ 2200 rpm

74 kW @ 2200 rpm

74 kW @ 2200 rpm

74 kW @ 2200 rpm

Kompresorr

750 lt/min @ 9 bar

750 lt/min @ 9 bar

750 lt/min @ 9 bar

750 lt/min @ 9 bar

750 lt/min @ 9 bar

Rozměry

9.15 x 3.98 x 2.55

9.50 x 3.98 x 2.55

9.15 x 3.98 x 2.55

9.60x 3.98 x 2.55

9.60x 3.98 x 2.55

11.86

12.20

11.86

9.60

9.60

Semirimorchio 3 assi
Návěs 3 nápravy

Semirimorchio 3 assi
Návěs 3 nápravy

Semirimorchio 3 assi
Návěs 3 nápravy

8x4

8x4

20 ton

21 ton

21 ton

16.5 ton

17.5 ton

Lunghezza totale / Celková délka
Veicolo / Vozidlo
Tara / Tare

1395

2020

MSA 15.8 ALS PTO / MSA 15.5.3 ALS PTO

MSA 18.9 ALS / MSA 12.7.5 ALS / MSA 18.5.3 ALS

MSA 18.9 ALS

4780
9600

11860

(*) Tare, dimensioni e pesi possono variare in funzione dell’allestimento · (*) Rozměry a váha se může lišit v závislosti od výbavy

DOTAZIONE DI SERIE silos inerte in alluminio brevettato - radiocomando bi-direzionale - avvogitubo motorizzato e radiocomandato - grassaggio centralizzato - idropulitrice
con avvolgi tubo e lancia flessibile e rotante - serbatoio acqua con controllo di livello max
e min - chiusure laterali in telo scorrevole con sponda in alluminio - vibratori sui silos - pannello operatore con schermo a colori - doppio mescolatore in acciaio inox - luce di lavoro
posteriore - 40 mt tubazione - ampi cassoni porta attrezzi ACCESSORI doppio silos per
il legante - sensore di umidità della sabbia - stampante - dosatore per fibre - dosatore per
additivi liquidi - dosatore per additivi in gel - dosatore per additivi in polvere - dosatore
automatico del polistirolo - impianto di schiumatura - grassaggio automatico - tubazioni
per carico pneumatico del cemento (da autosilo) - controllo di livello silos con sirena
di allarme - portelloni laterali in alluminio - avvolgi tubo acqua motorizzato - impianto
di recupero ed abbattimento polveri - riscaldatore anti ghiaccio - gruppo elettrogeno coclea di vuotamento silos del legante - telecamera di retromarcia con monitor 5” black-box
- GPS - connessione GPRS
Standartní výbava silo v hliníku patentováno – dálkové ovládání obousměrné,
naviják potěr. hadice dálkově ovládaný - centrální mazání - tlaková vapka
s naijákem hadice a rotační tryskou – nádrž na vodu s kontrolou hladiny max. a min.
– litinové boční uzávěry s pojízdnými plachtami – vibrátory na silech – ovládacíí
panel s barevným displejem – dvojitý nerezový mix – venkovní pracovní světla – 40
m hadice – objemné schránky na nářadí. Nadstandartní výbava dvojité silo na
pojiva – senzor vlhkosti písku – tiskárna – dávkovač na přísady – dávkovač pro
tekuté přísady – dávkovač pro gelové přísady – dávkovač na přísady práškové –
automatický dávkovač polystyrénu – zařízení pěnění – automatické mazání – hadice
na pneumatickou nakládku cementu / do sila/ - kontrolka hladiny sila se sirenou
alarmu – boční hliníkové dveře –naviják na vodu motorizovaný – zařízení na snižení
a recyklace prachu – ohřívač proti mrazu – elektrický generátor – šnek na
vyprázdnění sila s pojivem – kamera pro couvání s monitore 5“ – black – box – GPS
– připojením GPRS

