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KATALOG PRODUKTÓW
STEMPEL A-LITE



Stempel A-lite jest nowym systemem stempli teleskopowych firmy Alsina. Element wykonany jest z 
aluminium, aby zapewnić lekkość i jednocześnie wytrzymałość konstrukcji. Stempla A-lite można używać 
jako niezależnego stempla szalunkowego lub stempla lub wieży podporowej. Element o nazwie ramy 
stężenia ma spinać stemple A-lite i tworzyć niezależne wieże szalunkowe w bezpieczny i szybki sposób. 
Zaprojektowany i wykonany zgodnie z europejską normą EN 16031.

Stempel A-Lite

Opłacalny Wytrzymały Bezpieczny

Montaż i demontaż systemu wsporczego 
za pomocą stempla A-lite oznacza znaczną 
oszczędność czasu. Zarówno konstrukcja, 
jak i lekkość systemu oraz liczne akcesoria 
ułatwiają roboty na miejscu, pozwalając na 
bezpieczną pracę bez potrzeby korzystania 
z dźwigu oraz zapewniając wysoką 
produktywność na budowie.

Stempel A-lite jest wykonany z aluminium, 
co w żaden sposób nie wpływa na 
jego wysoką nośność. Rama stężająca 
została zaprojektowana w taki sposób, 
aby podpierać stemple i tworzyć wieże 
obciążeniowe. Produkowany w różnych 
wymiarach. Rodzaj kotwienia do stempla 
A-Lite można łatwo wykonać za pomocą 
systemu podwójnego trzonu.

Stempel A-lite posiada blokadę 
zapobiegającą demontażowi trzonu stempla 
z gwintem. W tym systemie stabilizuje 
on zespół po wyregulowaniu stempla na 
wysokość żądaną dla celów instalacji 
i późniejszego manipulowania podczas 
robót.
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Systemy Alsina - Stemple

Kompatybilny

Stempel A-Lite i ramy usztywniające są kompatybilne z następującymi 
systemami:

• Belki drewniane HT-20 / Płyty Vistaform
• Belki aluminiowe / System Aluflex
• Belki metalowe MF / Stół Multiform

Komponenty

1. Trzpień
2. Nakrętka regulacyjna
3. Mocowanie z zabezpieczeniem
4. Korpus stempla
5. Szczeliny na rozpórkę

Stempel A-lite wykonany z aluminium 
jest lekkim stemplem, który może być z 
łatwością przenoszony ręcznie przez jedną 
osobę. Uniwersalność i możliwość regulacji 
stempla A-Lite pozwala na zastosowanie go 
do realizacji wielu rodzajów wykonywanych 
stropów.

Rama usztywniająca A-Lite

Rama A-lite jest łącznikiem stempli z aluminium, przeznaczonym 
do montażu wieży. W tym przypadku dopuszczalne obciążenie 
stempla ulega zwiększeniu dzięki większej sztywności. Istnieją różne 
długości ram A-Lite, od 1,22 m do 3 m. Można dzięki nim dostosować 
odległości wymagane do optymalizacji stempli z obciążeniami, jakie 
mają przenosić.

Długość (cm) Wysokości (cm)

270 170 - 270 

350 210 - 350

480 340 - 480

600 460 - 600




