Ř A D A - S E R I E S

Automatický systém pro výrobu a dopravu samonivelačních
potěrů na bázi anhydritu nebo cementu
Automatic self-propelled mixer for self-levelling
screeds on anhydrite or cement base
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Motorizovaná a rádiem ovládaná posuvná plachta.
Motor-powered and radio-controlled covering.

Návěs se souběžnou řídící nápravou.
Trailer with reverse-driving steering axle.

Kompaktnost vozidla zajišťuje přístup
na všechna pracovní místa.
Dvojitý zásobník na pojivo dávkované
Compact vehicle,
šnekovým dopravníkem.
enters into narrow places.
Double binder silos with extraction by
screw conveyor.

Ovládací panel v boxu z nerezové oceli.
Stainless steel electrical cabinet.
Zdvihatelná dopravní/míchací nádoba zajišťuje
optimální světlou výšku zádi stroje a umožňuje
skvělou manévrovatelnost na silnici.
Mixing and pumping tank, liftable.
Great clearance rear of the vehicle for
maneuvering on the road.

15.8 ALS PTO
18.9 ALS
18.5.3 ALS
12.12 ALS

Rádiové dálkové
ovládání s displejem.
Bidirectional
radio remote control
with display.
Plně hydraulický systém.
Fully hydraulic.
Vysokotlaký čistič.
High pressure cleaner.

PATENTOVÁNO
Zásobník písku s naklápěcími stěnami.
Doprava písku po pásu.
Horizontal sand silo with patented
tilting sides. Extraction by belt.
Podkladní Betony
Subfloor
Klasické Cementové Potěry
Traditional Screed
Samonivelační Potěry
Self-levelling Screed
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Rádiově ovládaný buben pro
dopravní hadici.
Radio remote controlled hose
reel.

Zpevněné míchací nádoby pro hůře
míchatelné materiály. Dvojitá míchadla z
nerezové oceli a vyměnitelnými lopatkami.
Reinforced mixers for stiff consistency
material. Double mixers in stainless steel
with replaceable blades.

Práce obsluhy v
terénu.
Operator works
from the ground.

Šnekové čerpadlo s hydrostatickou aktivací.
Dávkování materiálů dle hmotnosti. Screw pump with hydrostatic activation.
Dosing of the products by weight.

SAMONIVELAČNÍ POTĚRY NA BÁZI CEMENTU NEBO ANHYDRITU VYROBÍTE NA STAVBĚ
CEMENT OR ANHYDRITE BASED SELF-LEVELLING SCREED MIXED ON SITE
Systém OVERMAT série ALS pro výrobu a dopravu samonivelačních potěrů
je tím nejlepším vybavením pro práci na stavbách všeho druhu. Absolutně
kompaktní systém, který díky hladkým stěnám zásobníku písku, dávkovaný
pomocí dopravního pásu, umožňuje výrobu všech vámi zvolených druhů
produktů. Nízké těžiště stroje zajišťuje zdvihatelná dopravní nádoba, která
je chráněna plachtou během přepravy. Horizontální systém bez sklápění
umožňuje maximální a precizní realizaci všech vašich receptur. Výkonný
software vám umožňuje přesně sledovat dávkování materiálů od inertních
složek s různou zrnitostí až po pojiva a přísady (obojí tekutá nebo gelová)
nebo doplňková vlákna. Počítač automaticky upravuje množství vody pro
každou dávku v závislosti na zkoušce vlhkosti písku. Výsledný produkt je
vždy perfektní a zaručuje odolnost a přizpůsobivost podkladu. Vaši práci
dokážete jednoduše naplánovat až na stavbě, počínaje nastavením receptu v PC až po nastavení doby míchání konče. Celý proces výroby je ukládán v PC a lze exportovat přes USB nebo internet. Vestavěná diagnostika
a naše technická podpora vám umožňuje snadno pracovat i při složitých
podmínkách. Výroba a kontrola složení tekutého potěru přímo na stavbě,
tj. při nulové dopravní vzdálenosti, zajišťuje jeho maximální kvalitu.
A self-levelling screed system from Overmat ALS Series is the best equipment to work in nowadays and tomorrow construction sites. The most
compact in its class, thanks to the flat-surface walls sand silo that unloads
on a conveyor belt, it has an extremely low center of gravity thanks to the
liftable pumping tank, which is protected while travelling. Being an horizontal system without tipper, realizes your recipes with maximum versatility and precision. A powerful software allows you to accurately monitor
the dosages, from inerts with different grain sizes, to binders and additives (both liquid and gel) or additional fibers. The computer automatically corrects the water quantity at each load basing on the sand humidity
probe. The product slump is always perfect, ensuring a resistance and a
workability without comparisons. All the parameters are simply and intuitively planned on site, starting from the recipe loading sequence to the
mixing times. The entire process is saved in the computer memory and
can be exported either on a USB stick or via Internet. Built-in diagnostics
and our technicians’ support allow you to work easily even in the most
difficult situations. Liquid screed produced and controlled on site, ensures
maximum quality at zero Km!
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Zdvihatelná dopravní/míchací nádoba
Liftable mixing and pumping tank

S TA N D A R D N Í M O D E LY Ř A D Y A L S
S TA N D A R D M O D E L S O F T H E “A L S S E R I E S ”
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18.5.3 ALS
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3150
12200

12.12 ALS

9500

1310

1310

1925

3980

Patentované naklápěcí stěny
Patented tilting sides

15.8 ALS PTO

18.9 ALS R

18.5.3 ALS R

12.12 ALS R

Objem zásobníku písku
Sand silos volume

15 m³

18 m³

18 m³

12 m³

Objem zásobníku pojiva
Binder silo volume

8 m³

9 m³

5 m³

12 m³

Objem zásobníku plniva
Filler silo volume

/

/

3 m³

/

Horní míchací nádoba (nerezová ocel)
Higher mixer in stainless steel

300 lt

300 lt

300 lt

300 lt

Dolní dopravní nádoba (nerezová ocel)
Lower mixer in stainless steel

600 lt

600 lt

600 lt

600 lt

Nádrž na vodu
Water tank

1000 lt

1000 lt

1000 lt

1000 lt

Výkon – samonivelační potěr
Self-levelling production

0... 14 m³/h

0... 14 m³/h

0... 14 m³/h

0... 14 m³/h

Výkon - pěnobeton
Foam concrete production

0... 40 m³/h

0... 40 m³/h

0... 40 m³/h

0... 40 m³/h

Výkon - polystyrenbeton
Polystyrene production

0... 14 m³/h

0... 14 m³/h

0... 14 m³/h

0... 14 m³/h

Motor
Engine

P.T.O.

JCB

JCB

JCB

Výkon
Power

/

81 kW @ 2200 rpm

81 kW @ 2200 rpm

81 kW @ 2200 rpm

7,5 ton

12,5 ton

13,0 ton

12,5 ton

1

2

3

Hmotnost*
Tare*

(*) Hmotnost, zatížení a rozměry se mohou měnit dle provedení stroje. · (*) Tares, weights and dimensions can change depending on the preparation.
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VERZE & KONFIGURACE
- Volitelné objemy zásobníků
- Samostatného zásobníku na plnivo
- “Polární” verze vč. zateplení a topení
- Možnost uspořádání nerezových nádrží na vodu
- Sada pro výrobu pěny s výkonem 10-40 m³/hod
- Možnost úložného prostoru pro nářadí
- Volitelné barvy stroje
- Možnost umístění reklamy na stranách a zádi
- Specifická míchadla pro různé produkty

VERSIONS & CONFIGURATIONS
- Customizable silos size
- Optional silos for the filler
- “Polar” version, insulation + heater
- Configurable stainless steel water tanks
- Foaming kit from 10 to 40 m³/h
- Customizable tool compartments
- Customizable colors
- Advertising on the sides and on the back
- Specific mixers for different products
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VOLITELNÉ VYBAVENÍ
- sada pro výrobu pěny
- Dávkovač EPS
- Sonda vlhkosti písku s automatickým
nastavením množství vody v receptuře
- Vibrační provzdušnovač v zásobníku pojiva
- Mnohonásobné dávkovače tekutých přísad
- Dávkovací ovladač pro polymery a
kovová vlákna
- Nádrž pro užitkovou vodu (mytí)
- Odsavač prachu
- Pneumatický odtok (voda/přisady)
- Automatické centrální mazání
- GPS
- Export dat přes USB nebo Internet
- Hadice pro pneumatické doplňování materiálů
- Topné těleso Webasto

AVAILABLE EQUIPMENT
- Foaming kit
- Polystyrene dispenser (EPS)
- Sand humidity probe with automatic revision
of water quantities in the recipes
- Vibro-aerators in the binder silo
- Multiple dispensers for liquid additives
- Dosing device for polymer and metallic fibers
- Washing water recovery tank
- Powder recovery fan
- Pneumatic drainage (water/additives)
- Automatic centralized greasing
- GPS tracking
- Data export to USB and Internet transmission
- Pipes for pneumatic refilling
- Webasto heater
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Via Campardone, 7 - 31014 Colle Umberto (TV) - Italia
tel +39 0438 434443 - Fax +39 0438 430115
info@overmat.it - www.overmat.it

TONSTAV-SERVICE s.r.o.
Okružní 630 - CZ-370 01 České Budějovice
Tel. +420 387 840 111 - Fax. +420 387 840 199
info@tonstav-service.cz - www.tonstav-service.cz
www.overmat.cz

www.ormet.it

