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SOLUŢII PENTRU COFRAJE

POPUL ALISAN



Popul Alisan

Alsina dispune de o gamă de Popi Telescopici cu dimensiuni cuprinse între 1,5 și 6 metri, care se 
adaptează tuturor sistemelor de cofrare, fie acestea ale Alsina sau ale altor producători. 

** Popul de 6 m se poate utiliza de la 
dreapta sau invers indiferent, nefiind afectat 
randamentul acestuia.
* Date furnizate de producător pe baza 
testelor efectuate de Applus.

Observații:
• Valori pentru popii verticali și cu 

încărcare verticală centrată.
• Simultan cu montarea se va proceda 

întotdeauna la un control al materialului 
pentru verificarea capacității sale de 
utilizare.

World Trade Center în Paraguay



Sisteme Alsina - Popi

• Realizat din țeavă de 
oțel de înaltă calitate 
S275JR (ST-44).

• Tălpile, filetul și bolțul 
sunt tot din oțel.

• Atât țeavă exterioară 
cât și țeava culisantă 
a popului sunt 
vopsite cu vopsea 
poliesterică, pentru 
a le proteja de 
intemperii și pentru a 
le prelungi durata de 
viață în șantier.

Element de susținere pentru Popul Alisan, Popul A30 / A35 / A40 
și pentru Popii telescopici obișnuiți. Trepiedul Alisan ajută în faza 
inițială a cofrării și se adaptează tuturor sistemelor de cofrare pentru 
planșee Alsina. Montarea sa este foarte simplă, deoarece include un 
sistem de închidere care elimină necesitatea utilizării de elemente 
filetate; o simplă lovitură de ciocan închide sau deschide cârligul cu 
filet, asigurând astfel stabilitatea popilor în timpul inițierii etajului.

Trepiedul Alisan
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Înălțime max.
6,00 m
10,10 kN

5,00 m
13,30 kN

Înălțime min.
3,60 m
33,20 kN

Înălțime max.
5,20 m
8,50 kN

4,20 m
15,70 kN

Înălțime min.
3,55 m
23,50 kN

Înălțime max.
4,00 m
6,00 kN

3,20 m
14,20 kN

Înălțime min.
2,45 m
16,40 kN

Înălțime max.
3,10 m
10,10 kN

2,40 m
18,00 kN

Înălțime min.
1,80 m
19,9 kN

Înălțime max.
1,50 m
9,6 kN

Înălțime min.
1,00 m
11,00 kN

Pop 6 m ** Pop 5 m Pop 4 m Pop 3 m Pop 1,5 m Tip de pop 

63025 64029 64005 64003 64007 Codul produsului

60,3 60 48 48 48 Ø Țeavă exterioară mm

2,7 2 2 2 1,8 Grosime țeavă exterioară mm

48,3 52 41 41 41 Ø Țeavă culisantă mm

4 2,5 2,5 2,5 1,8 Grosime țeavă culisantă mm

31 18,58 11,25 10 5,48 Greutate kg




