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CATALOG DE PRODUSE

SOLUŢII PENTRU COFRAJE

POPUL A-LITE



Popii A-lite sunt un nou sistem de popi telescopici ai Alsina, cu elementul fabricat din aluminiu pentru a 
fi în același timp ușori și rezistenți. Popii A-lite pot fi utilizați fie ca popi independenți de sprijin fie ca turn 
portant. Accesoriul denumit cadru contravântuire a fost proiectat pentru a rigidiza popii A-Lite și pentru 
a monta turnuri independente portante în mod sigur și rapid. Proiectat și fabricat în conformitate cu 
standardul european EN 16031.

Popul A-lite

Rentabil Rezistent Sigur

Montarea și demontarea unui sistem 
de susținere cu popul A-lite înseamnă o 
economie considerabilă de timp. Atât designul 
câr și ușurința sistemului și multiplele sale 
accesorii facilitează munca în șantier, făcând 
posibil lucrul în condiții de securitate maximă 
fără a fi necesară utilizarea macaralei și 
conferă o productivitate ridicată în șantier.

Popul A-lite este confecționat din aluminiu, 
ceea ce nu îl împiedică să ofere o capacitate 
mare portantă în lucrare. Cadrul de 
contravântuire a fost conceput pentru a 
rigidiza popii și pentru a construi turnuri 
portante. Este fabricat în diferite dimensiuni. 
Tipul de ancorare al popului A-lite este ușor 
de realizat prin intermediul unui sistem dublu 
de pene.

Popii A-lite includ un element de siguranță 
pentru a preveni demontarea țevii culisante 
a popului cu filet. Acest sistem stabilizează 
ansamblul după ce popul a fost reglat la 
înălțimea dorită în vederea montării și 
manipulării sale ulterioare pe șantier.
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Sisteme Alsina - Popi

Compatibil

Popul A-lite și cadrele de contravântuire sunt compatibile cu 
următoarele sisteme:

• Grindă de lemn HT-20 / Vistaform Placi
• Grindă din aluminiu / Sistemul Aluflex
• Grindă metalică MF / Masa Multiform

Componente

1. Tijă filetată (picior)
2. Piuliță de reglare
3. Siguranță
4. Corpul popului
5. Canale pentru contravântuire

Fabricat din aluminiu, popul A-lite este 
un pop ușor, care poate fi transportat în 
mână de o persoană. Această versatilitate 
și capacitate de reglare a popului A-Lite 
permite utilizarea acestuia pentru rezolvarea 
planșeelor cu diferite înălțimi.

Cadrul de contravântuire A-Lite

Funcția cadrului A-lite este aceea de a conecta popii de aluminiu pentru 
montarea turnurilor. În acest caz, sarcina admisibilă a popului crește 
prin efectul de rigidizare. Există diferite lungimi disponibile pentru 
cadrele A-Lite, între 1,22 m și 3,00 m. Cu ajutorul acestor lungimi este 
posibilă adaptarea dimensiunilor necesare pentru optimizarea popilor 
în funcție de sarcinile pe care trebuie să le suporte.

Lungime (cm) Înălțimi (cm)

270 170 - 270 

350 210 - 350

480 340 - 480

600 460 - 600




