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CATALOG DE PRODUSE

SOLUŢII PENTRU COFRAJE

SISTEMUL CĂŢĂRĂTOR C240



Element proiectat pentru cățărare pe cofraj la betonări până la înălțimi de 6 m în condiții de securitate 
deplină pentru operator. Poziționarea acesteia se poate realiza cu două sisteme de ancorare: utilizând 
Bare M-24 sau Conuri metalice cu tiranți pierduți în beton. Este compatibil cu sistemele de cofrare pentru 
pereți Alisply Pereți, Alisply Circular și cu sistemul Multiform Vertical.

Dispune de un sistem cu cremalieră 
care permite deplasarea panoului în 
spate în momentul decofrării, permițând 
desfășurarea rapidă și sigură a operațiunilor 
de cățărare. 

Sigur

A fost proiectat având în vedere siguranța 
deplină a operatorului. Dispune de o 
platformă de lucru fără obstacole și de o 
balustradă de siguranță care elimină orice 
situație de risc ce poate apărea în cursul 
operațiunilor de montare și/sau decofrare.

Adaptabil

Operațiunile de decofrare se realizează cu 
ajutorul unui cărucior de deplasare care 
îndepărtează cofrajul la 75 cm de perete. 
Această caracteristică permite deplasarea 
ansamblului împreună cu consola, fără a 
mai fi necesară demontarea.

Eficient

Centrul Cultural din Lugano, Elveția

Sistemul Cățărător C240
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Sisteme Alsina - Sisteme Cățărătoare

Caracteristici

• Platforma cu lățime de 2,4 m.
• Pentru înălțimi de cofrare de până la 6 m.
• Platformă cu lungime suficientă pentru 3 m liniari de cofraj.
• Suportă diferitele eforturi datorate vântului la orice înălțime.
• Platformă proiectată pentru a suporta 2 kN/m2 în plus față de 

greutatea proprie a cofrajului.
• Sistem de decofrare prin intermediul căruciorului.
• Dispune de o platformă inferioară largă și sigură.

Ansamblu mobil cu macaraua

Consola C-240 a fost proiectată pentru a oferi posibilitatea 
transportării ansamblului alcătuit din consola cățărătoare și cofraj 
fără a fi necesară demontarea.

Componente

1. Panou Alisply Pereți 3x1
2. Parapet
3. Prelungitor Parapet
4. Balustradă de siguranță
5. Contrafișe sistem cățărător
6. Lumânări sistem cățărător
7. Grinzi principale
8. Supliment plasă
9. Platformă inferioară
10. Platformă de lucru
11. Consolă cățărătoare




