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CATALOG DE PRODUSE

SOLUŢII PENTRU COFRAJE

SISTEMUL CĂŢĂRĂTOR T1C



Sistem pentru realizarea în condiții de siguranță a pereților verticali și înclinați cu o față la înălțime Sistemul 
Cățărător T1C produs de Alsina oferă soluții pentru baraje, pile și proiecte complexe care necesită 
cofrarea unei suprafețe cu o singură față. Versatilitatea sistemului permite utilizarea soluțiilor standard și 
găsirea de soluții speciale. Sistem rentabil datorită utilizării componentelor sistemului Multiform al Alsina. 
Montare și îmbinare ușoară a elementelor cu ajutorul știfturilor, nefiind necesară utilizarea de unelte. 
Compatibil cu toate sistemele de siguranță Alsina și cu normele de siguranță europene. Platformele de 
lucru au fost concepute pentru siguranța deplină a lucrătorului, atât în timpul lucrului pe platformă, cât și 
în timpul deplasării de la o platformă la alta.

Sistemul Căţărător T1C

Simplu Sigur Adaptabil

Sistem proiectat pentru a fi montat ușor; 
majoritatea elementelor se îmbină cu 
ajutorul buloanelor și nu necesită utilizarea 
uneltelor și a elementelor filetate. Sistemul 
de ancorare fix al Sistemului Cățărător T1C 
utilizează un tirant pierdut și un con M36.

Sistemele cățărătoare Alsina au fost 
proiectate având în vedere siguranța deplină 
a lucrătorilor în cadrul tuturor activităților 
de pe șantier. Platformele de lucru oferă 
siguranță deplină lucrătorului, atât în 
timpul lucrului pe platformă, cât și în timpul 
deplasării de la o platformă la alta.

Sistemul Cățărător T1C a fost proiectat 
pentru a rezolva cu ajutorul elementelor 
standard o gamă largă de secțiuni de perete. 
Există posibilitatea analizării și calculării 
unui ansamblu cățărător la comandă care 
să permită rezolvarea oricărei cerințe a 
proiectului.
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Sisteme Alsina - Sisteme Cățărătoare

Rezolutiv

Sistemul Cățărător T1C Alsina 
oferă soluții pentru baraje, 
pile și proiecte complexe care 
necesită utilizarea acestui tip de 
cofraj cățărător pe o față sau pe 
două fețe, vertical sau înclinat. 
Alsitec, Departamentul Tehnic 
al Alsina realizează un studiu 
complet pentru adaptarea 
sistemului la proiect.

Alsitec

Departamentul Tehnic al Alsina realizează un studiu tehnic privind 
reutilizarea și distribuția materialului necesar pentru executarea 
lucrării, cât și privind consilierea tehnică pentru soluționarea 
problemelor caracteristicilor formale și structurale ale fiecărui proiect.

Cățărare verticală neînclinată pe o față Cățărare înclinată pe o față




