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CATALOG DE PRODUSE

SOLUŢII PENTRU COFRAJE

ALUMECANO



Alumecano

Caracteristici

• Bară de sprijinire de 4 m cu basculanții aferenți care au o 
greutate de 25 kg, (Aproximativ 50% mai puțin decât alte 
sisteme similare de pe piață). 

• Basculant realizat dintr-un aliaj de aluminiu structural care 
conferă rezistență și suplețe în timpul manipulării de pe șantier.

• Elemente structurale concepute pentru utilizarea zilnică pe 
șantier, fiind realizate din oțel de înaltă rezistență și vopsite cu 
vopsea poliesterică, care le protejează împotriva intemperiilor. 

• Elementele închise la capete pentru a fi protejate de deșeurile 
de beton.

• Profilul în „T” al barei de sprijinire facilitează decofrarea 
panoului. Datorită acestui sistem, laptele de ciment nu cade pe 
bara de sprijinire și nu o murdărește.

Imobilul Bolivia 33, Spania



Sisteme Alsina - Mecanoconcept

Sistem de cofrare recuperabil pentru planșee reticulare cu casetă pierdută, planșee unidirecționale și dale 
masive. Sistemul Alumecano utilizează doar trei elemente de bază (Suport pentru bara de sprijin, Bară 
de sprijin și Basculant) incluzând ca noutate revoluționarul Basculant din duraluminiu (aluminiu structural) 
care îi conferă suplețe și rezistență în sprijinirea suprafeței cofrante. Îmbinarea dintre Suporturile pentru 
barele de sprijin și Barele de sprijin este semirigidă, ceea ce înlesnește decofrarea.

Basculantul cu lemn sprijină Panoul de 4 cm. Include o șipcă din lemn 
presat în care se pot bate cu ușurință cuie și pot fi scoase și astfel 
se împiedică mișcarea panoului. Util mai ales în cazul panourilor de 
la marginea etajului și în oricare loc periculos. Acesta nu este supus 
unor suduri periculoase la tracțiune și lucrează întotdeauna sprijinit la 
ambele capete: printr-un Pop Telescopic și o Bară de sprijinire perforată 
prin bolțul Basculantului.

Sistemul permite recuperarea unei mari părți din echipamentul 
Alumecano, 100% din Panouri și 50% din Popi la trei zile după 
turnarea betonului. Nu este necesară remontarea popilor.

Basculantul este prevăzut cu un sistem pentru amortizarea căderii 
(tampoane din cauciuc), de asemenea, structura sa îl face mai sigur, 
având aceeași mișcare întotdeauna previzibilă în timpul decofrării.

Lucrul cu segmente de 2 metri înlătură problema tipică a altor sisteme 
cu rețea fixă de 2 x 2 m ridicată de finisarea stâlpilor și îmbinarea cu 
pereții.




