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Market Építő Zrt., jedno z największych węgierskich  
przedsiębiorstw budowlanych z siedzibą w Budapeszcie, 
specjalizujące się w projektowaniu i budowie budynków 
przemysłowych, publicznych, komercyjnych i logistycznych, 
niedawno założyło nowe przedsiębiorstwo we wschodniej 
części kraju. Prebeton Zrt. będzie wspomagało grupę 
przedsiębiorstw jako dostawca prefabrykowanych elemen-
tów betonowych i stali do zbrojenia betonu. Grupa zamó-
wiła u belgijskiego producenta maszyn – firmy Construx – 
kompletny zestaw form, maszyn i osprzętu do produkcji 
prefabrykowanych ścian, żelbetowych i sprężonych dźwi-
garów, płyt stropowych typu filigran oraz schodów. 
 
Firma Prebeton, której nowy zakład został niedawno uroczyście 
otwarty w Erdőtelek, specjalizuje się w produkcji, montażu,  
a także obróbce prefabrykowanych konstrukcji z betonu zbro-
jonego i sprężonego. Zakres świadczonych usług obejmuje 
projektowanie, produkcję, dostawę i montaż, dzięki czemu Pre-
beton może oferować wysokiej jakości usługi budowlane  
w najróżniejszych projektach. W ramach rozwoju produkcji pre-
fabrykatów, to firmie Construx zlecono zaprojektowanie kom-
pletnego pakietu form, maszyn i osprzętu do produkcji prefab-
rykowanych ścian, dźwigarów z betonu zbrojonego i sprężone-
go, płyt stropowych typu filigran oraz schodów. 
 
Firma Construx dostarczyła do zakładu Prebeton następujące 
elementy wyposażenia: 
• elektronicznie przestawiana forma do schodów 

Flexcaster, 
• hydrauliczny stół uchylny, 
• 2 stoły stacjonarne, 
• 6 form Multibat do dźwigarów, 

• 3 tory samonośne do produkcji płyt stropowych typu 
filigran, 

• 6 torów samonośnych do produkcji dźwigarów z betonu 
sprężonego, 

• 3 różne typy regulowanych, modułowych form 
dwustronnych dla dźwigarów z betonu sprężonego, 

• 5 zasobników do transportu mieszanki betonowej  
do produkcji prefabrykatów, 

• osprzęt magnetyczny i boczne powierzchnie formy. 
 
Elektronicznie przestawiana forma do schodów 
Flexcaster 
 
Pozioma, elektronicznie przestawiana forma do schodów z 24 
stopniami jest przeznaczona do produkcji schodów w pozycji od-
wróconej (stopniami do dołu) z jednym lub dwoma spocznikami. 

Nowy, kompletnie wyposażony  
zakład prefabrykacji betonu na Węgrzech

Construx, 8531 Hulste, Belgia

Nowy zakład firmy Prebeton, widok z lotu ptaka.

Widok części zakładu.
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Elektroniczna jednostka sterująca z pilotem zdalnego stero-
wania steruje dwoma poziomymi napędami elektrycznymi  
i reguluje odstępy między stopniami. Ten sam zespół elektro-
niczny steruje ponadto dwoma pionowymi napędami, które 
regulują kąt nachylenia między stopniami. W ten sposób od-
bywa się elektroniczna regulacja podnóżków i przednóżków. 
Szerokość netto formy wynosi 2 500 mm, a maksymalna dłu-
gość spoczników – 1 500 mm. Długość przednóżka może wy-
nosić od 150 mm do 200 mm, a długość podnóżka – od 200 mm 
do 320 mm. W stopniach zintegrowane są elementy drewnia-
ne i magnesy. Dzięki temu bezpośrednio do przednóżków 
można przybić gwoździami odpowiednio przycięte płyty  
ze sklejki o grubości 21 mm albo przykręcić do laserowo wy-
ciętych płyt stalowych o grubości 3 mm, mocowanych mag-
netycznie do przednóżków, płyty ze sklejki o grubości 18 mm. 
Forma jest z jednej strony wyposażona w boczną powierzch-
nię o regulowanej wysokości. Do formy należą dwa różne ze-
stawy do spoczników, za pomocą których można formować 
pierwsze i ostatnie stopnie schodów. Dolny spocznik został 
zaprojektowany w formie wydłużonego pierwszego stopnia  
i można go elektronicznie ustawić pod kątem prostym. Rama 
górnego spocznika jest zamontowana na wózku i może być 
przestawiona w miejsce dowolnego stopnia formy po usunię-
ciu tegoż stopnia. Gdy wózek górnego spocznika jest przymo-
cowany od tyłu formy, jest on połączony ostatnią osią, co oz -
nacza, że podczas elektronicznego przestawiania przednóż-
ków i podnóżków porusza się w przód lub w tył. Kąt nachylenia 
górnego spocznika można bardzo precyzyjnie ustawić manual-
nie za pomocą dwóch ręcznych trzpieni. Za pomocą podnośni-
ka z przekładnią śrubową można przechylić formę, co ułatwia 
montaż zbrojenia, rozformowywanie betonowych schodów  
i czyszczenie formy. Łatwe w montażu magnesy skrzynkowe 
Construx o sile trzymania 1 000 kg, wyposażone w boczny koł-
nierz ze stali, służą do mocowania zastawek bocznych. 
 
Hydrauliczny stół uchylny 
 
Hydrauliczny stół uchylny firmy Construx ma długość 12 m  
i szerokość 4 m oraz poszycie wykonane z jednego kawałka 
stalowej blachy pozbawionej spoin, o grubości 8 mm. Blacha 
jest walcowana, piaskowana i polerowana materiałem 
Scotch-Brite. Tolerancja równości wynosi ±1,5 mm na 3 m 
długości. Stół składa się z części górnej, ramy nośnej i kozłów 

Forma do schodów Flexcaster.
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uchylnych. Między częścią górną a ramą nośną zamontowane 
są wibroizolatory. Dzięki temu stół wyróżnia się bardzo deli-
katnym i jednorodnym wzorem przenoszenia drgań - bez 
strat energii - przez ramę i posadzkę hali. Rama jest uchylana 
z wykorzystaniem dwóch siłowników teleskopowych, zasila-
nych przez agregat hydrauliczny z dwiema pompami zapew-
niającymi zsynchronizowaną pracę siłowników. Poszycie i rama 
nie są ze sobą połączone konstrukcyjnie. Rama przytwierdzona 
jest przegubami do dwóch kozłów uchylnych. W kozłach, które 
stoją na podporach, zamontowane są siłowniki. Każda podpora 
ma gumowy wibroizolator tłumiący drgania. Maksymalny kąt na-
chylenia stołu wynosi 80°, a jego nośność to 700 kg/m2. Maksy-
malny udźwig stołu przy podnoszeniu daje 26 t, a w stanie 
spoczynku w pozycji poziomej – 35 t. Stół wyposażony jest  
w dwie boczne powierzchnie formy o długości 12 m oraz 
dwie boczne powierzchnie formy o długości 4 m, z zintegro-
wanym profilem zamykającym wykonanym z drewna. Wyso-
kość każdej bocznej powierzchni formy można płynnie regu-
lować manualnie w zakresie od 100 do 300 mm. Boczne po-
wierzchnie formy przykręca się z boku stołu, przy czym łatwo 
jest ustawić kąt 90°. Stół uchylny zaopatrzony jest w dziesięć 
wibratorów wysokiej częstotliwości o sile 14 kN, sterowanych 
za pośrednictwem przetwornicy częstotliwości.  
 
Stoły stacjonarne 
 
Oba stoły o długości 12 m i szerokości 7 m są podzielone na 
dwa oddzielne stoły, każdy o wymiarach 12 m x 3,5 m. Stoły te 
są - podobnie jak hydrauliczny stół uchylny - wyposażone  
w poszycie wykonane z jednego kawałka stalowej blachy bez 
spoin, o grubości 8 mm. Blacha jest walcowana, piaskowana  
i polerowana materiałem Scotch-Brite. Tolerancja równości 
wynosi ±1,5 mm na 3 m długości. Stalowa konstrukcja stołu 
składa się z płyty i stalowych stopek; pomiędzy tymi elemen-
tami zamontowano wibroizolatory. Dzięki temu stół wyróżnia 
się bardzo delikatnym i jednorodnym wzorem przenoszenia 
drgań-  bez strat energii - przez ramę i posadzkę hali. Maksy-
malne obciążenie każdego stołu wynosi 700 kg/m2. Każdy 
stół o wymiarach 12 m x 7 m jest wyposażony w jedną boczną 
powierzchnię formy o długości 12 m i cztery boczne po-
wierzchnie formy o długości 3,5 m z profilem zamykającym 
wykonanym ze stali. Wysokość każdej bocznej powierzchni 
formy można płynnie regulować manualnie w zakresie od 
100 do 300 mm. Boczne powierzchnie formy przykręca się  

z boku stołu, przy czym łatwo jest ustawić kąt 90°. Każdy  
ze stołów zaopatrzony jest w 16 wibratorów wysokiej częstot-
liwości o sile 14 kN, sterowanych za pośrednictwem przetwor-
nicy częstotliwości. 
 
Forma Multibat o wydajności 576 m dźwigarów 
dziennie 
 
Firma Construx dostarczyła firmie Prebeton również 6 form 
Multibat do produkcji dźwigarów, o długości 16 m każda. Są 
to formy bateryjne do produkcji wielu elementów, z manual-
nie przestawianymi ścianami, wykorzystywane do produkcji 
dźwigarów żelbetowych. Suwnica jest potrzebna tylko do 
wkładania szkieletów zbrojenia i wyjmowania gotowych ele-
mentów betonowych podczas rozformowywania, do czego 
dochodzi następnego dnia. Taki rodzaj form nadaje się też do 
produkcji słupów, nadproży i innych prętowych elementów 
betonowych. Formy bateryjne mają ruchome stalowe prze-
grody wyłożone jednostronnie lub dwustronnie poszyciem  
ze stali o grubości 6 mm. Przegrody ruchome są zamontowa-
ne naprzeciw przegrody oporowej. Formy Multibat dostarczo-
ne firmie Prebeton mają 6 komór i składają się z jednej przegro-
dy oporowej z platformą roboczą w środku, 4 dwustronnych 

Hydrauliczny stół uchylny. Stoły stacjonarne i formy Multibat do dźwigarów.

Forma Multibat do dźwigarów.
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przegród wewnętrznych i 2 przegród zewnętrznych. Rucho-
me przegrody wewnętrzne o długości 16 m są zamontowane 
na 8 belkach poprzecznych o długości 8 m. Każdy zestaw 
belek wyposażony jest w 6 stopek. Dwa zestawy posiadają 
prowadnice z płaskowników, na których można przesuwać 
manualnie przestawiane przegrody wewnętrzne. Przegrody 
mogą być w górnej części dociśnięte do siebie za pomocą 
prętów i odpowiednich nakrętek do kotew, a w dolnej części 
za pomocą trzpieni ściskających. Przegrody form bateryjnych 
Multibat mają z lewej strony wysokość 750 mm, a z prawej –  
1 250 mm. W ramie przegród zintegrowany jest system 
trzpieni z kołami, który pozwala na ich manualne ustawienie  
i zablokowanie na znajdujących się poniżej szynach. Elastycz-
ne magnesy Construx PU o sile trzymania 250 kg służą do 
mocowania ograniczników.  
 
Tory samonośne do produkcji sprężonych płyt 
stropowych typu filigran o szerokości 1 200 mm  
i wydajności 132 m2 dziennie 
 
Każdy z trzech samonośnych torów Construx ma długość 36,5 m  
i jest wyposażony w jeden koniec czynny i jeden koniec bierny 
oraz zestaw dwóch siłowników hydraulicznych. Wszystkie sa-
monośne tory produkcyjne (przeznaczone do betonowania 
płyt stropowych typu filigran i dźwigarów) wykorzystują dwie 
mobilne grupy hydrauliczne. Szerokość robocza torów wynosi 
1 200 mm, a siła sprężania – 300 t. Po obu stronach toru znajdu-
ją się stożkowo zbiegające się, nieruchome ściany boczne  
o wysokości 140 mm, wykończone na dole trójkątną listwą  
o wymiarach 10 x 10 mm. Tory są dostarczane w modułach, 
wszystkie części toru oraz końce czynne i bierne są mocowane 
do podłoża na ślizgowo zamocowanych stopach, dzięki czemu 
cały tor może swobodnie odkształcać się w kierunku podłuż-
nym. Stopy poszczególnych części toru zamocowane są do 
podłogi hali za pomocą kotew mechanicznych, natomiast 
stopy końca czynnego i biernego – za pomocą kotew zalewa-
nych zaprawą. Całkowita zdolność sprężania toru jest definio-
wana poprzez maksymalną siłę liniową (300 t), która zależy od 
wytrzymałości na rozciąganie poszczególnych cięgien oraz ich 

ilości. Końce czynne i bierne posiadają otwory do przeprowa-
dzenia cięgien. Koniec czynny jest wyposażony w dwa siłowniki 
hydrauliczne o zdolności sprężania po 160 t i skoku 300 mm. 
 
Uniwersalne tory samonośne do produkcji  
szerokiej gamy sprężonych dźwigarów,  
o łącznej wydajności 219 m dziennie 
 
Firma Prebeton nalegała na uniwersalne, przystępne cenowo 
rozwiązanie umożliwiające produkcję różnych typów sprężo-
nych dźwigarów: o przekroju prostokątnym, T, I, dźwigarów 
dachowych IV, a także odwróconego T, itp. Firma Prebeton 
wolała inwestować w formy i maszyny, a nie roboty fundamen-
towe dla bloków oporowych, które poza tym ograniczałyby 
możliwości rozbudowy w przyszłości. Aby spełnić te wymaga-
nia, firma Construx zaproponowała rozwiązanie w postaci  
6 oddzielnych torów o długości netto po 36,5 m każdy. Firma 
Construx zaprojektowała te tory naciągowe jako samonośne, 

Tor samonośny do produkcji płyt stropowych typu filigran.
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czyli o sztywnej konstrukcji przenoszącej wszystkie obciążenia 
od sprężania i niewymagające bloków oporowych. Wszystkie 
tory mają budowę modułową, z końcem czynnym z konstruk-
cją końcową o długości 6 m i końcem biernym z konstrukcją 
końcową także o długości 6 m. Pomiędzy tymi końcami tor 
składa się z modułów o długości 12 m. Wszystkie części toru,  
a także koniec czynny i bierny, są zamocowane do podłogi 
przy użyciu stóp ślizgowych, dzięki którym cały tor może swo-
bodnie odkształcać się w kierunku podłużnym. Stopy poszcze-
gólnych części toru są zamocowane do podłogi hali za pomo-
cą kotew mechanicznych, natomiast stopy końca czynnego  
i biernego – za pomocą kotew zalewanych zaprawą. Moduło-
wa budowa polega na tym, że tor składa się z końca czynnego 
z konstrukcją końcową o długości 6 m, końca biernego z kon-
strukcją końcową o długości 6 m oraz kilku części wewnętrz-
nych o długości 12 m. Dzięki temu firma Prebeton jest nie-
zwykle elastycznie i wszechstronnie przygotowana do realiza-
cji różnych projektów w przyszłości. Tory mają długość 36,5 m 
i szerokość 1 500 mm, co daje szerokość roboczą 1 000 mm  
i pozwala produkować rozmaite typy sprężonych dźwigarów. 
Powtarzalny wzór otworów wzdłuż obydwu boków torów po-
zwala zamontować różne typy form do dźwigarów – wzór skła-
da się z otworów o wielkości 50 mm precyzyjnie wyciętych la-
serowo po bokach płyt w odstępach co 1 000 mm. Otwory 
modułowe o średnicy 50 mm służą do przykręcania dolnych 
płyt formy. Trzy tory mają zdolność sprężania 300 t, a pozostałe 
trzy – 600 t. Całkowita zdolność sprężania końców czynnych jest 
definiowana poprzez maksymalną siłę liniową (300 t / 600 t), 
która zależy zarówno od wytrzymałości na rozciąganie po-
szczególnych cięgien, jak i ich ilości. Zdolność sprężania końca 
czynnego jest też definiowana przez moment siły (140 tm), 
który zależy od rozmieszczenia poszczególnych cięgien na 
różnych wysokościach. Suma wszystkich momentów sił po-
szczególnych cięgien nie może przekroczyć łącznej zdolności 
sprężania wynoszącej 140 tm, co odpowiada 90% siły na wy-
sokości 300 mm i 10% siły na wysokości 2 000 mm. Każdy  
z końców czynnych jest wyposażony w zestaw czterech jedno-

kierunkowych siłowników hydraulicznych o skoku 300 mm. 
Trzy tory o zdolności sprężania 300 t mają na dole dwa siłowni-
ki o zdolności sprężania 150 t i na górze dwa siłowniki o zdol-
ności sprężania 50 t. Trzy tory o zdolności sprężania 600 t mają 
na dole dwa siłowniki o zdolności sprężania 300 t i na górze 
dwa siłowniki o zdolności sprężania 100 t. Jedna mobilna 
grupa hydrauliczna z dźwigniami sterującymi obsługuje 
wszystkie końce czynne. Wysokość końców wynosi 2 000 mm, 
co odpowiada maksymalnej wysokości produkowanych dźwi-
garów. Wszystkie końce - czynne i bierne - wyposażone są  
w bardzo grube i masywne płyty otworowe wykonane ze stali. 
Położenie otworów w tych płytach jest zgodne ze standardami 
firmy Prebeton i dochodzi do wysokości 2 000 mm nad torem. 
 
Jedną z największych zalet torów samonośnych jest szybki 
montaż. Montaż i uruchomienie 3 torów do produkcji płyt 
stropowych typu filigran oraz 6 torów do produkcji dźwiga-
rów zajęły technikom firmy Construx niecałe 2 tygodnie. 
Miejsce, w którym teraz zamontowane są tory, klient mógł wy-
korzystywać do innych celów aż do 2 tygodni przed ich rozru-
chem. Przy wariancie z blokami kotwiącymi, montaż torów 
może wymagać robót budowlanych trwających nawet kilka 
miesięcy. Roboty trzeba wykonać na obu końcach (głębokie 
wykopy oraz szerokie zbrojone fundamenty), a także pomię-
dzy blokami kotwiącymi (ciężka, zbrojona posadzka). Przy-
szłość należy więc do wielofunkcyjnych torów samonośnych: 
są szybkie w montażu, uniwersalne, wszechstronne i przede 
wszystkim opłacalne. Według firmy Construx stanowią najbar-
dziej ekonomiczne rozwiązanie w zakresie produkcji sprężo-
nych elementów betonowych. 
 
3 różne typy regulowanych, modułowych  
form dwuelementowych dla dźwigarów  
z betonu sprężonego o łącznych wymiarach 5 x 36 m 
 
Firma Prebeton zainwestowała w 3 różne typy regulowanych 
form do dźwigarów, które spełniają wszystkie wymagania 

Tory samonośne do produkcji dźwigarów.
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produkcyjne – formy do dźwigarów o przekroju prostokąt-
nym, w kształcie litery T, I, odwróconej litery T oraz dźwigarów 
dachowych IV. Wszystkie typy form można łatwo zamontować 
na torach samonośnych - wzór otworów rozmieszczonych  
w module co 50 mm pokrywa się z otworami na dnie form. 
Firma Construx dostarczyła również dodatkowy system mo-
cowania, składający się ze stopek z tym samym wzorem otwo-
rów oraz poziomego łącznika pasującego do form. System 
ten można wykorzystać, gdy boki formy są za blisko siebie 
albo znajdują się poza zasięgiem otworów w torze. Pod 
względem długości wszystkie 3 formy mają konstrukcję mo-
dułową – są zbudowane z części o długości odpowiednio: 6, 
4, 3, 2 i 1 metra. Zapobiega to zbyt dużemu wystawaniu części 
formy ponad długość sprężonego elementu betonowego,  
co powodowałoby dużą przerwę pomiędzy dwoma elemen-
tami. Powstawałoby więcej odpadów z cięgien, a produkcja 
na danym torze byłaby mniej wydajna. 
Dźwigary prostopadłościenne i o przekroju w kształcie od-
wróconej litery T są produkowane w tych samych regulowa-
nych formach modułowych. Formy te mogą być wykorzystywa-
ne do produkcji wszystkich rodzajów sprężonych elementów 
betonowych o wysokości do 1 500 mm. Firma Construx dostar-
czyła kompletną formę dwuelementową o długości 36 m. Skła-
da się ona z 6 dwustronnych części o długości 6 m. Forma ma 
konstrukcję sztywną, złożoną z nadstawianych płyt o3 różnych 
wysokościach: 400, 600 i 800 mm. Płyty mogą być używane 
oddzielnie lub stawiane jedna na drugą, dzięki czemu można 
regulować głębokość, na której znajdzie się powierzchnia be-

tonu. Elementy płaszcza formy są połączone ze sobą na szczy-
cie za pomocą ściągów i przymocowane do toru samonośne-
go śrubami włożonymi w otwory w podstawie albo za pomo-
cą dodatkowego systemu mocującego w postaci stopek. Roz-
staw elementów płaszcza  formy można regulować w module 
co 50 mm zgodnie z rozstawem otworów w torze. Elastycz-
ność i modułowa konstrukcja systemu, zarówno w zakresie 
wysokości jak i długości, umożliwia też jego rozbudowę  
w przyszłości poprzez zakup dodatkowych płyt o różnych wy-
miarach. 
W przypadku produkcji dźwigarów o przekroju w kształcie od-
wróconej litery T, prostokątne nadstawki pełnią funkcję dna 
formy, do którego przykręca się śrubami małe pionowe słupki. 
Do tych słupków można zamontować specjalne wkładki for-
mujące o wysokości 510 mm i grubości 200 mm, umożliwiają-
ce uzyskanie wcięcia o głębokości 200 mm po bokach dźwi-
gara. Przy zastosowaniu jako poszycia formy płyt o wysokości 
800 mm, pochodzących z formy do produkcji dźwigarów  
o przekroju prostokątnym, można uzyskać wysokość elementu 
do 1 300 mm. Firma Construx dostarczyła też kompletny po-
dwójny zestaw wkładek i słupków dla toru o długości 36 m. 
System form do dźwigarów o przekroju w kształcie litery I  
i dźwigarów dachowych IV umożliwia produkcję elementów  
o wysokości do 1 800 mm. Firma Construx dostarczyła 2 kom-
pletne zestawy form dwuelementowych o długości 36 m. 
Oba zestawy o długości 36 m składają się z dwóch form dwu-
elementowych o długości 6 m, dwóch o długości 4 m, dwóch 
o długości 3 m, czterech o długości 2 m i dwóch o długości  



1 m. Cała forma ma konstrukcję otwartej ramy z podłużną, 
sztywną podstawą i pionowymi słupami o wysokości 2 m. Ele-
menty płaszcza  formy są połączone ze sobą na szczycie tych 
słupów za pomocą ściągów i przymocowane do toru samonoś-
nego śrubami włożonymi w otwory w podstawie. Rozstaw ele-
mentów płaszcza formy można regulować w module co 50 mm 
zgodnie z rozstawem otworów w torze, przy czym większość 
dźwigarów o przekroju dwuteowym i dźwigarów dachowych 
IV jest produkowana z podstawą o standardowej szerokości 
400, 500 lub 600 mm. Głębokość i kąt nachylenia listew naroż-
nych, które tworzę zwężenie pasa górnego i dolnego formy,  
są wybierane przez klienta. Docięte na wymiar elementy  
ze sklejki zamykają lukę między górnym a dolnym elementem 
narożnym. Poziome wsporniki zabezpieczają je przed prze-
mieszczaniem. Grubość górnego i dolnego pasa można re-
gulować. Taka elastyczność pozwala produkować dźwigary  
w szerokim zakresie wymiarów, o wysokości do 1 800 mm. 
System form umożliwia też produkcję sprężonych dźwiga-
rów o przekroju prostokątnym – poprzez wyjęcie regulowa-
nych elementów narożnych i użycie krótszych poziomych 
wsporników. 
Dźwigary dachowe T są produkowane w podobnej formie jak 
dźwigary dwuteowe i IV, z tym że ich górne pasy mają inną 
wysokość i inny kąt niż pasy górne dźwigarów I i IV. Firma 
Construx dostarczyła 2 kompletne zestawy form dwuelemen-
towych o długości 36 m. Oba zestawy o długości 36 m skła-
dają się z dwóch form dwuelementowych o długości 6 m, 
dwóch o długości 4 m, dwóch o długości 3 m, czterech o dłu-
gości 2 m i dwóch o długości 1 m. Mają taką samą, otwartą 
konstrukcję ramową jak formy do dźwigarów I i IV, ze sztywną 
podstawą i pionowymi słupami o wysokości 2 m. 
 
Zasobniki do betonowania  
z napędem hydraulicznym 
 
Firma Construx dostarczyła 5 indywidualnie dopasowanych za-
sobników do betonowania wyposażonych w napędy hydrau-
liczne. Zasobniki posiadają napęd, akumulator oraz pilot zdal-
nego sterowania. Są też wyposażone w wibrator, który ułatwia 
opróżnianie zasobnika. Firma Prebeton kupiła dwa zasobniki  
o pojemności 1,5 m3 i trzy zasobniki o pojemności 2 m3. 

Kształtowanie przyszłości betonu 
 
Zgodnie z mottem: „wszystko z jednej ręki”, firma Construx 
dostarczyła również zestaw magnesów PU o sile trzymania 
250 kg, magnesy skrzynkowe o sile trzymania 1 000 kg z bocz-
nym kołnierzem ze stali, magnesy skrzynkowe o sile trzymania 
2 000 kg z bocznymi prętami, kątowniki dla prostopadłych za-
stawek bocznych, elementy narożne, a także otwarte zastawki 
boczne ze stali o różnych długościach i wysokościach. Firma 
Construx dotrzymała krótkiego terminu realizacji projektu  
i spełniła wymagania firmy Prebeton, dostarczając wielofunk-
cyjne, elastyczne i wszechstronne rozwiązanie do produkcji 
sprężonych elementów betonowych. Klient jest bardzo zado-
wolony ze współpracy. 
Construx to przedsiębiorstwo inżynieryjne, stawiające na za-
angażowanie, kreatywność i doświadczenie swoich pracowni-
ków. Dba o partnerskie relacje z klientami i wykracza poza 
zwykłą działalność dostawcy, oferując gotowe pod klucz roz-
wiązania form dla zakładów prefabrykacji betonu i placów bu-
dowy. 
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WIĘCEJ INFORMACJI

Tor samonośny z regulowaną formą do dźwigarów. Zasobniki betonu do produkcji prefabrykatów.


