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KATALOG PRODUKTÓW
STEMPEL EUROPROP G



Stempel Europrop G

Alsina Europrop G to stemple z mechanizmem rozprężającym zapewniającym kompleksowe 
bezpieczeństwo zgodnie z normą EN 1065. Służą one jako stemple pionowe do tymczasowych 
konstrukcji. Ponadto wyposażone są w system szybkiego odciążania umożliwiający ograniczenie czasu 
demontażu stempla.

Budynek Office Park 4A Jalisco, Meksyk

Opłacalny

Stemple z szybkim mechanizmem 
odciążeniowym, wygodne i bezpieczne. 
Jego trwałość jest większa ze względu na 
mniejsze zużycie podczas stosowania.

Dzięki wbudowanemu systemowi 
odciążającemu czas odzysku stempla 
zmniejsza się o 80% w porównaniu do 
konwencjonalnych stempli. Ponadto, po 
ocynkowaniu, jego żywotność jest większa.

Bezpieczny

Obejmuje system zapobiegający oddzieleniu 
się trzonu od korpusu.

Dystansowy element zabezpieczający, 
zapobiegający pochwyceniu dłoni. Stempel 
z systemem zapobiegającym oddzieleniu 
się trzonu i korpusu zapobiega upadkowi 
trzonu, co eliminuje ryzyko przy ruchach 
dźwigu.

Wytrzymały

Dzięki stemplom z Gamy G już na wstępie 
połączono dwie przeciwne właściwości 
w jednym produkcie: lekkość tradycyjnego 
hiszpańskiego stempla i wysoką 
wytrzymałość wymaganą przez surową 
normę europejską EN-1065.
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Systemy Alsina - Stemple

• Stempel zgodny z normą EN 106, uznany przez prestiżowy 
niemiecki instytut Sigma Karlsruhe GmbH.

• Nowy system szybkiego odciążania zapewniający krótszy czas 
demontażu.

• Wysoka nośność.
• Zabezpieczenie przed błędami. Z powodów bezpieczeństwa 

stemple firmy Alsina opisane w niniejszym dokumencie 
posiadają wbudowany mechanizm zabezpieczający, 
uniemożliwiający oddzielenie i wypadnięcie trzonu.

• 10 cm luzu w zamkniętej pozycji stempla w celu ochrony dłoni 
przed przytrzaśnięciem.

• Galwanizowana konstrukcja zapewniająca długi czas 
użytkowania.

Najważniejsze cechy

1. Podkładka górna
2. Trzon
3. Trzpień
4. Mechanizm natychmiastowego 
demontażu

Komponenty

Charakterystyka stempla G50 (bez odciążenia)

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

Średnice (mm) (trzon/korpus) 60,3 / 73

Grubości płytek (mm) 8

Waga (kg) 25,2

Maksymalna / minimalna wysokość (m) 5,0 / 2,8

Kod 63600

Ocynkowane wykończenie

Stempel G50

Charakterystyka stempla G40 (z i bez odciążenia)

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

Średnice (mm) (trzon/korpus) 50 / 63

Grubości płytek (mm) 6

Waga (kg) 17,8 / 18,7

Maksymalna / minimalna wysokość (m) 4,0 / 2,3

Kod 63400 / 63499

Ocynkowane wykończenie

Stempel G40

Charakterystyka stempla G30 (z i bez odciążenia)

Grubości (mm) (trzon/korpus) 2,5 / 2,7

Średnice (mm) (trzon/korpus) 42,5 / 54

Grubości płytek (mm) 6

Waga (kg) 12,7 / 13,6

Maksymalna / minimalna wysokość (m) 3,0 / 1,8

Kod 63500 / 63399

Ocynkowane wykończenie

Stempel G30

5. Nakrętka regulacyjna
6. Uchwyt
7. Klej dla modelu
8. Korpus
9. Dolna płytka




