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KATALOG PRODUKTÓW
STEMPEL EUROPROP A



Nowa generacja stempli klasy A z systemem szybkiego odciążania i z wbudowanym zabezpieczeniem. 
Alsina, wierna swojej misji badawczo-rozwojowej, przedstawia stempel A30, który wnosi na rynek nowe 
i znaczące ulepszenia technologiczne. I wszystko to przy pomocy stempla o masie 12 kg. Stempel A30 
firmy Alsina został zaprojektowany i wykonany zgodnie z normą europejską EN 1065, certyfikowany 
przez prestiżowy niemiecki instytut Sigma Karlsruhe GmbH.

Stempel Europrop A

Opłacalny

Nowy szybki mechanizm odciążeniowy, 
wygodny i bezpieczny. Trwałość: mniejszy 
stopień zużycia na skutek eksploatacji. 
Wbudowany system odciążeniowy 
zapewnia szybsze zdejmowanie szalunku, 
zmniejszając czas odzyskiwania stempla 
o około 80% w porównaniu ze stemplem 
konwencjonalnym.

Bezpieczny

System zapobiegający oddzieleniu się trzonu 
od korpusu. Regulator z ogranicznikiem na 
gwint. Dystansowy element zabezpieczający, 
zapobiegający pochwyceniu dłoni.  
Stempel A30 z systemem zapobiegającym 
oddzieleniu się trzonu i korpusu zapobiega 
upadkowi trzonu, co eliminuje ryzyko przy 
ruchach dźwigu.

Wytrzymały

Certyfikowany przez prestiżowy niemieckiego 
instytut Sigma Karlsruhe GmbH. Większe 
zachodzenie na siebie pomiędzy trzonem 
i korpusem. Stempel A30 łączy w sobie 
lekkość tradycyjnych hiszpańskich podpór 
konstrukcyjnych z wysokim stopniem 
wytrzymałości wymaganym na mocy 
ścisłych przepisów wyżej wymienionej normy 
europejskiej EN-1065.

Budynek Nuova Garibaldi, Mediolan, Włochy

EN-1065
Certyfikowany przez:



1

2

3

4

5

6

Systemy Alsina - Stemple

Trwały

Wykonany z wysokiej jakości stali o większej grubości. Dzięki 
systemowi odciążania nie jest konieczne stukanie w dolną część 
korpusu stempla i w uchwyty gwintu w celu wyjęcia go, a ponadto 
przy mniejszym nakładzie pracy można uzyskać mniejsze zużycie.

Cechy stempla A40

Grubości (mm) (trzon/korpus) 3,6 / 2,5

Średnice (mm) (trzon/korpus) 48,3 / 57

Grubości płytek (mm) 5

Waga (kg) 18,93

Maksymalna / minimalna wysokość (m) 4 / 2,7

Kod 64040

Wykończenie farbą poliestrową

Stempel A40

Cechy stempla A35

Grubości (mm) (trzon/korpus) 3,2 / 2,5

Średnice (mm) (trzon/korpus) 48,3 / 57

Grubości płytek (mm) 5

Waga (kg) 17

Maksymalna / minimalna wysokość (m) 3,5 / 2,2

Kod 64035

Wykończenie farbą poliestrową

Stempel A35

Cechy stempla A30

Grubości (mm) (trzon/korpus) 2,7 / 2,4

Średnice (mm) (trzon/korpus) 42,5 / 50

Grubości płytek (mm) 5

Waga (kg) 12,5

Maksymalna / minimalna wysokość (m) 3 / 1,8

Kod 64033

Wykończenie farbą poliestrową

Stempel A30

1. Trzon
2. Trzpień
3. Odciążanie
4. Gwint z ogranicznikiem
5. Korpus
6. Płytki

Komponenty




