
People.
Passion.
Performance.

Echipamente pentru beton



Pentru proiecte pe bază de beton, echipamentele de procesare a betonului Chicago 
Pneumatic se află pe parcurs la fiecare pas. De la vibrare şi nivelare la finisare şi 
tăiere, CP oferă o selecţie de echipamente de calitate care vă ajută să vă efectuaţi 
munca corect.

CP nu îşi încarcă echipamentele pentru beton cu facilităţi suplimentare care nu vă 
sunt necesare în mod curent şi le-aţi utiliza foarte rar. În schimb, echipamentele 
pentru beton CP sunt gândite pentru ca munca de zi cu zi să fie efectuată fiabil, 
eficient şi accesibil. Lucrează din greu aşa cum lucraţi şi dumneavoastră, şi la fel 
ca dumneavoastră sunt gata de muncă pentru următoarea zi.

PARTENERUL
DUMNEAVOASTRĂ
DE LA START
LA SOSIRE





4 Echipamente pentru beton

SEGMENT DE PIAŢĂ Vibratoare interne 
mecanice

Vibratoare interne 
electrice

Vibratoare interne 
pneumatice Riglă flotantă Riglă manuală Finisoare de 

putere
Maşini de tăiat 

pardoseli

Construcţii civile – ● ● – – – ●

Antreprenori ◦ ● ● ● ● ● ●

Închiriere ● ● ● ● ● ● ●

Construcţii de locuinţe ● ● ● ● ● ● ●

Planşee de pardoseală ● ● ● ● ● ● ●

Turnare preliminară ◦ ● ● – – – –

Un brand
Aplicaţii multiple
De la pereţi la planşee de pardoseală gama pentru beton CP are o soluţie pentru fiecare pas 
al lucrării. Şi fiecare produs oferă performanţă fiabilă, operare confortabilă şi întreţinere redusă, 
care completează productivitatea pe termen lung.

Am inclus următorul ghid pentru a vă ajuta în alegerea celui mai bun echipament CP pentru 
lucrarea pe care trebuie să o efectuaţi. Distribuitorul dumneavoastră de echipamente CP 
reprezintă de asemenea o sursă pentru mai multe informaţii.

GHID DE SELECŢIE

● Adecvat ◦ Mai puţin adecvat – Neaplicabil
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PASUL 1: Vibrare
Vibrarea îndepărtează golurile 
de aer din betonul proaspăt 
turnat pentru a-i creşte 
densitatea şi a obţine un beton 
finit mai rezistent. În funcţie de 
adâncimea şi tasarea betonului 
aceasta poate fi realizată cu 
un vibrator intern (lance) sau 
o riglă vibratoare. CP oferă 
vibratoare interne împreună 
cu unităţi de acţionare, 
convertizoare de frecvenţă, 
generatoare şi compresoare 
de aer. Rigla manuală CP 
furnizează de asemenea 
vibraţii pentru planşee de 
beton de adâncime mai mică 
de 150 mm (5,9 in).

PASUL 2: Nivelare
În majoritatea situaţiilor, betonul 
trebuie să fie nivelat pentru 
a crea o suprafaţă plană. 
Vibrarea cu rigla realizează 
această cerinţă. CP oferă o 
riglă manuală pentru utilizarea 
pe beton care a fost vibrat cu 
un vibrator intern, precum şi 
o riglă flotantă pentru vibrare în 
adâncime şi nivelare executate 
într-un singur pas. Suplimentar, 
CP oferă şine înglobate care 
economisesc timpul prin 
eliminarea necesităţii nivelării 
preliminare a betonului înainte 
de a folosi o riglă.

PASUL 3: Finisare
Odată ce betonul ajunge într-o 
stare plastică, la mai multe 
ore de la turnare, finisoarele 
de putere (elicoptere) sunt 
folosite pentru a îndepărta 
neregularităţile de pe suprafaţa 
nivelată cu rigla, creează 
un finisaj neted şi măresc 
rezistenţa betonului. O riglă 
realizează o suprafaţă rugoasă, 
în timp ce finisoarele de putere 
pot realiza un finisaj mai neted 
utilizând un disc de flotare 
sau lame de finisare. De la 
margini până la suprafeţe mari, 
finisoarele de putere CP pot 
ajuta echipa dumneavoastră să 
câştige timp în timp ce creează 
finisajul stabil şi durabil pe care 
îl doriţi.

PASUL 4: Tăiere
După ce betonul s-a uscat, 
pasul final este tăierea rosturilor 
de dilataţie pentru a controla 
unde betonul se va fisura 
datorită dilatării şi contractării 
succesive atât a betonului cât 
şi a solului dedesubt, atât în 
timpul procesului de uscare 
cât şi în cursul exploatării 
pardoselii de beton. Maşinile 
de tăiat pardoseli CP sunt 
proiectate pentru confortul şi 
munca operatorului, oferind 
o adâncime de tăiere maximă 
de 150 mm (5,9 in) pentru a se 
adapta la majoritatea cerinţelor 
lucrării. Pot fi de asemenea 
utilizate la tăierea asfaltului 
pentru întreţinerea drumurilor 
precum şi ca o alternativă la 
ciocane perforatoare.

Scop Proces Stare beton Vibratoare interne Riglă flotantă Riglă manuală Finisoare de putere Maşini de tăiat 
pardoseli

Creşte rezistenţa 
betonului prin 
îndepărtarea golurilor 
de aer

Vibrare internă Umed ● – – – –

Creşte rezistenţa 
betonului prin 
îndepărtarea golurilor 
de aer

Vibrare de suprafaţă 
până la o adâncime 
de 150 mm (5,9 in)

Umed – ● – – –

Nivelaţi suprafaţa 
conform specificaţiilor Nivelare suprafaţă Umed – ● ● – –

Îndepărtează 
neregularităţile de 
pe suprafaţa trecută 
cu rigla şi o întăreşte 
(compactare)

Flotare Plastic – – – ● –

Daţi suprafeţei  
o finisare netedă şi  
o rezistentă ridicată

Finisare Plastic – – – ● –

Controlul locului unde 
se fisurează planşeul 
la uscare

Tăiere rosturi 
de contractie Uscat – – – – ●

● Adecvat – Neadecvat



GHID DE APLICAŢII

APLICAŢII

Vibratoare interne 
mecanice  

(VPM)

Vibratoare interne 
electrice

(VPE)

Vibratoare interne 
pneumatice  

(VPP)

Rigle de nivelare
(LBG)

Finisoare de putere
(STG)

Maşini de tăiat 
pardoseli

(SCG)
Riglă flotantă Riglă manuală Finisor de 

margine
Capacitate

Tipuri de betoane

Tasare scăzută – ● ● ● ◦ ● ● ●

Tasare medie ● ● ● ● ● ● ● ●

Tasare ridicată ● ● ● ● ● ● ● ●

Aplicaţii

Stâlpi ◦ ● ◦ – – – – –

Grinzi ◦ ● ◦ – – – – –

Pereţi ◦ ● ◦ – – – – –

Pardoseli ● ● ● ● ● ● ● ●

Poduri ◦ ● ● ◦ ● ◦ ◦ –

Tuneluri ◦ ● ● ◦ ◦ ◦ ◦ –

Fundaţii – ● ● – – – – –

Pereţi de sprijin ◦ ● ● – – – – –

Parcare ● ● ● ● ● ● ● ●

Structuri ◦ ● ● – – – – –

Porturi ◦ ● ● ● ● ● ● –

Diguri – ◦ ◦ – – – – –

Cofraje turnare preliminară ◦ ● ● – – – – –

Cofraje glisante ◦ ◦ ◦ – – – – –

Cofraje planşee preliminare – ● ◦ – – ◦ ◦ –

ANTREPRENORI
Clădiri
Stadioane
Parcare 
Fundaţii

CONSTRUCŢII CIVILE
Tuneluri
Poduri
Porturi
Fundaţii

PLANŞEE DE 
PARDOSEALĂ
Parcare
Depozit
Pardoseli industriale 
Planşee

TURNARE 
PRELIMINARĂ
Beton precomprimat
Grinzi
Cofraje
Elemente prefabricate
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SELECTAREA VIBRATORULUI INTERN Diametru vibrator Capacitate de vibrare teoretică

Stâlpi, grinzi subţiri, secţiuni de pereţi subţiri, lucrări de 
volum mic, zone cu o mare concentrare de armătură 25-35 mm (1-1,4 in) 1,5-6 m3/h (50-210 ft3/h)

Planşee de pardoseală, grinzi, fundaţii de volum mic, 
vibrarea la margine a planşeelor înainte de vibrarea cu rigla 35-45 mm (1,4-1,8 in) 6-10 m3/h (210-350 ft3/h)

Zone mari de turnare beton, poduri, pereţi de sprijin, plan-
şee de pardoseală 45-75 mm (1,8-3 in) 10-35 m3/h (350-1240 ft3/h)

Uneltele potrivite 
pentru fiecare lucrare

● Adecvat ◦ Mai puţin adecvat – Neaplicabil
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Fără: Betonul este supus la fisurare substanţială, 
necontrolată.

Cu: Fisurile sunt controlate, deoarece betonul a 
fost tăiat cu o maşină de tăiat pardoseli CP, pentru 
a permite dilatarea şi contractarea.

PASUL 4: Tăiere

Înainte: Suprafaţa de beton este rugoasă dar 
nivelată.

După: Suprafaţa a fost netezită la gradul de 
finisare dorit prin utilizarea unui finisor de putere CP.

PASUL 3: Finisare

Înainte: Betonul rezultă rugos din vibrare interioară. După: Suprafaţa de beton rămâne rugoasă dar 
a fost nivelată cu o riglă CP.

PASUL 2: Nivelare

Înainte: Betonul este turnat în cofraj. După: Betonul a fost vibrat cu un vibrator intern 
CP şi golurile de aer au fost îndepărtate.

PASUL 1: Vibrare

Aceste exemple vă arată ce pot realiza echipamentele CP pentru beton la fiecare pas 
al procesului pentru a vă asigura obţinerea rezultatelor dorite de la început la sfârşit.



Vibratoarele interne mecanice VPM de la CP oferă o soluţie 
simplă dar eficientă pentru majoritatea lucrărilor pe şantier.
Executate din componente de oţel de înaltă calitate, vibratoarele interne mecanice 
VPM sunt fabricate pentru durabilitate şi să asigure o acceleraţie înaltă în interiorul 
betonului cu tasare medie spre ridicată. Cu o mentenanţă uşoară şi un furtun lung, 
ele reprezintă alegerea excelentă pentru şantierele de construcţii de dimensiuni 
medii. Se folosesc cu unităţile de acţionare VDD 3000 sau VDG 3200.
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Fiabile, versatile
şi uşor de utilizat

VIBRARE: VIBRATOARE INTERNE MECANICE

SFAT
Viratoarele interne mecanice 

sunt mobile şi simplu de 
întreţinut, datorită unităţii 
lor de acţionare cu motor 
diesel sau pe benzină.



ZGOMOT ŞI VIBRAŢII 
REDUSE
Motorul este montat pe 
elemente de cauciuc  
pentru a izola vibraţia.

NIVEL SCĂZUT DE VIBRAŢII  
H/A (MÂNĂ/BRAŢ)
Configuraţia în pendul generează 
patru impulsuri la fiecare rotaţie, 
transformând turaţia redusă din 
furtun în frecvenţă ridicată în capul 
vibrator. Aceasta transmite vibraţia 
la beton, nu la mâinile operatorului.

Echipamente pentru beton 9

UNITĂŢI DE ACŢIONARE VDD 3000 VDG 3200

Motor Lombardini® 15 LD 225 Honda® GX 160

Tip Diesel Benzină

Putere kW (cp) 3,0 (4,1) 3,2 (4,4)

Turaţie rpm 2.900 3.600

Greutate kg (lb) 46 (101) 30 (66)

Putere sonoră dB(A)* 79 75,7

Număr articol 4812 0515 70 4812 0515 69

*  Detalii complete ale măsurătorilor sunt disponibile în Manualele de siguranţă şi operare 
ale produsului. Pot fi găsite la www.cpprintshop.com.

VIBRATOARE INTERNE MECANICE VPM 26 VPM 36 VPM 46 VPM 56

Diametru lance vibratoare mm (in) 25 (1,0) 35 (1,4) 45 (1,8) 55 (2,2)

Lungime lance vibratoare mm (in) 295 (11,6) 330 (13,0) 375 (14,8) 390 (15,4)

Greutatea lăncii kg (lb) 0,5 (1,0) 1,8 (4,0) 1,9 (4,2) 2,0 (4,4)

Frecvenţă vpm 12.000 12.000 12.000 11.300

Vibraţii H/A (mână/braţ) m/s2* 2,0 5,2 6,9 8,2

Putere sonoră dB(A)* 77,5 82 87,4 90

Număr articol 4812 0505 62 4812 0505 63 4812 0505 64 4812 0505 65

* Detalii complete ale măsurătorilor sunt disponibile în Manualele de siguranţă şi operare ale produsului. Pot fi găsite la www.cpprintshop.com.

CONSTRUCŢIE 
PENTRU SARCINI 
GRELE
Ambele unităţi dispun 
de un cadru de protecţie 
solid cu un scut de 
ecranare a motorului. 
Unitatea cu benzină are 
un întrerupător pornit/
oprit (on/off) simplu de 
accesat.

MOTOARE DE CALITATE
Motoarele Honda® pe benzină 
şi Lombardini® diesel asigură 
performanţă fiabilă. Motorul 
Honda include un avertizor 
de ulei pentru întreţinere uşoară.

CUPLĂ RAPIDĂ
Configuraţia cu deblocare rapidă 
permite cuplare/decuplarea rapidă  
a vibratoarelor interne.

ÎNTREŢINERE SCĂZUTĂ
Rulmenţii lubrifiaţi pe viaţă reduc 
cerinţele de întreţinere.

DURABILITATE
Tratamentul de durificare 
al arborilor pendulari 
şi al capetelor vibratoare 
asigură o durată de 
serviciu îndelungată.

Unităţi de acţionare

VIBRARE DE DURATĂ EXCELENTĂ
Pendulul conic de oţel concentrează vibraţia 
pe o direcţie pentru tensionare mai redusă a 
pendulului şi o vibrare de durată mai bună în 
interiorul betonului. Această configuraţie de 
proiectare diminuează pierderea vibraţiilor 
în timpul imersării vibratorului şi ajută la 
prelungirea duratei de viaţă funcţionale 
a unităţii.

ACCES LA DISTANŢĂ
Toate unităţile sunt livrate cu 
un furtun de 5 m (16,4 ft), care 
are o carcasă de oţel dublu 
vulcanizată şi un arbore flexibil 
de oţel cu spirale multiple.
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VIBRARE: VIBRATOARE INTERNE ELECTRICE

Vibratoarele interne electrice CP generează un nivel scăzut de zgomot 
şi necesită o întreţinere scăzută. Doar le conectaţi şi începeţi lucrul.
Efectiv şi eficient sunt noţiunile care descriu cel mai bine vibratoarele interne electrice CP. Ele sunt 
uşoare şi uşor de manipulat, şi cu toate acestea asigură vibrarea necesară pentru a îndepărta 
golurile de aer din beton. Pornirea rapidă, o rază mare de acţiune şi accelerarea rapidă pentru 
îndepărtarea golurilor de aer se adaugă la eficacitate. În plus, motorul electric este cu randament 
ridicat şi tensiunea scăzută protejează operatorul. 

Vibratoarele interne electrice CP sunt proiectate special pentru utilizare în betoane cu tasare medie 
până la ridicată. Seria VPE este utilizată cu un convertizor de frecvenţă sau generatoare speciale 
ce furnizează 42V-3-200Hz.

Efectiv şi eficient

SFAT
Vibratoarele interne CP

asigură vibrare puternică
a betonului cu nivel  
de zgomot limitat.
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VIBRATOARE INTERNE ELECTRICE VPE 40 VPE 50 VPE 60

Diametru lance vibratoare mm (in) 40 (1,6) 50 (2,0) 60 (2,4)

Lungime lance vibratoare mm (in) 255 (10,0) 284 (11,2) 330 (13,0)

Greutatea lăncii kg (lb) 1,84 (4,0) 3,06 (6,7) 5,1 (11,2) 

Frecvenţă vpm 200-12.000 200-12.000 200-12.000

Amperi la 42V A 4 8 11

Vibraţii H/A (mână/braţ) m/s2* 1,8 3,28 3,23

Putere sonoră dB(A)* 86 87 95

Număr articol 4812 0505 56 4812 0505 57 4812 0505 58

* Detalii complete ale măsurătorilor sunt disponibile în Manualele de siguranţă şi operare ale produsului. Pot fi găsite la www.cpprintshop.com.

CONSTRUCŢIE DURABILĂ
Arborele-rotor dintr-o singură bucată 
dispune de un excentric de oţel şi doi 
rulmenţi cu bile frontali, lubrifiaţi cu ulei 
pentru o viaţă funcţională îndelungată. 
Un stator etanşat permite de asemenea 
lubrifierea cu ulei.

DISTANŢA DE ACCES 
EXTINSĂ
Cu cablu de 10 m (33 ft) 
şi furtun de 5 m (16 ft), 
operatorul dispune de 15 m
(49 ft) de acces total în jurul 
sursei.

PORNIRE FIABILĂ
Un rotor din aluminiu 
elicoidal asigură pornirea 
fiabilă.

CONSUM SCĂZUT 
DE PUTERE
Vibratoarele interne 
VPE sunt puternice şi 
rapide dar în acelaşi timp 
necesită un consum mic 
de putere, astfel încât pot 
fi utilizate cu convertizoare 
de frecvenţă de amperaj 
scăzut (max. 11A). NIVEL MINIM DE VIBRAŢII  

H/A (MÂNĂ/BRAŢ)
Absorbţia şocurilor şi vibraţiilor 
asigură faptul că betonul este cel 
ce primeşte energia de vibrare, 
nu operatorul. 

DESIGN ERGONOMIC
Cutia din aluminiu cu 
întrerupător basculant este 
uşor de operat cu o mână. 
Şi unitatea este uşoară 
şi simplu de manipulat, 
pentru a reduce oboseala 
operatorului.

ÎNTREŢINERE UŞOARĂ
Configuraţia de proiect cu asamblare rapidă 
simplifică înlocuirea rulmenţilor, iar lubrifierea 
cu ulei în interiorul elementului vibrator reduce 
întreţinerea. Capacul de capăt include un 
marcaj de nivel al uleiului pentru întreţinere 
corectivă când se înlocuiesc rulmenţii.



 

VIBRARE: CONVERTIZOARE DE FRECVENŢĂ ŞI GENERATOARE

Convertizoarele de frecvenţă VCE sunt recomandate pentru lucrări pe 
şantiere unde este furnizată electricitatea. Generatoarele VCD şi VCG 
furnizează o soluţie mobilă pentru lucrări pe şantiere izolate.
Oriunde vă duce munca, convertizoarele de frecvenţă şi generatoarele CP aduc puterea. 
În funcţie de modelul pe care îl alegeţi, aceste unităţi pot să susţină simultan alimentarea a 
patru vibratoare interne VPE. Şi toate modelele prezintă o configuraţie de proiectare robustă 
care protejează pe şantier componentele importante pentru o durată mai lungă de utilizare. 

Putere portabilă
Atunci când vă este 
necesară
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SFAT
Convertizoarele de frecvenţă 

şi generatoarele CP pot antrena 
până la patru vibratoare  
interne simultan pentru  

operare rentabilă.



 

CONVERTIZOARE DE FRECVENŢĂ VCE 800M VCE 1800T VCE 4700T

Putere kVA 0,8 1,8 4,7

Curent de ieşire la 42V A 11 25 67

Număr de faze (tensiune primară) 1 3 3

Număr de ieşiri 1 2 4

Greutate kg (lb) 18 (40) 31 (68) 70 (154)

Indice de protecţie IP55 IP55 IP55

Putere sonoră dB(A)* 76 80 85

Număr articol 230V-1-50Hz 4812 0515 85 – –

Număr articol 400V-3-50Hz – 4812 0515 87 4812 0515 90

* Detalii complete ale măsurătorilor sunt disponibile în Manualele de siguranţă şi operare ale produsului. Pot fi găsite la www.cpprintshop.com.
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FIABILITATE ŞI VIAŢĂ FUNCŢIONALĂ 
DE LUNGĂ DURATĂ
Modelul VCE 800M are un motor asincron 
monofazat (230V-1-50-Hz) iar VCE 1800T 
şi VCE 4700T au un motor asincron 
trifazat (400V-3-50Hz) pentru fiabilitate 
şi viaţă funcţională îndelungată. 

PROTECŢIA LA SUPRASARCINĂ
Întrerupătorul cu protecţie integrată 
la suprasarcină asigură operarea de 
încredere.

FLEXIBILITATE PE ŞANTIER
Modelele sunt disponibile cu până la patru ieşiri 
pentru a acţiona simultan până la patru VPE 
vibratoare interne.

CONSTRUCŢIE ROBUSTĂ
Modelele sunt montate pe 
cadre solide cu o cutie de prize 
special destinată şi dispun 
de o carcasă pentru sarcini 
grele, care să reducă la minim 
vibraţia la ştechere.

STABILITATE RIDICATĂ A PUTERII 
DE IEŞIRE
Modelele sunt echipate cu un generator cu 
magneţi permanenţi de putere mare pentru 
o greutate cât mai redusă şi o stabilitate 
ridicată a puterii de ieşire. Ele sunt proiectate 
pentru a antrena VPE sau orice vibratoare 
interne care funcţionează sub 42V-3-200Hz.

OPERARE FIABILĂ
Motoarele Honda® pe benzină 
şi Kohler® diesel furnizează 
performanţă fiabilă.

STABILITATE RIDICATĂ  
A PUTERII DE IEŞIRE
Modelele sunt echipate cu un generator 
cu magneţi permanenţi de putere mare 
pentru o greutate cât mai redusă şi 
o stabilitate ridicată a puterii de ieşire.

CONSTRUCŢIE ROBUSTĂ
Toate modelele dispun de un cadru 
de protecţie rezistent şi o cutie de 
comandă destinată montată pe un 
element de cauciuc, care să reducă 
la minim vibraţia la ştechere.

OPRIRE UŞOARĂ
Toate modelele includ un întrerupător 
de dezactivare a aprinderii pe cutia 
de comenzi.

Convertizoare de frecvenţă

Generatoare

GENERATOARE VCG 1800 VCD 2400 VCG 4700 VCD 4700

Motor 4 timpi – pornire manuală Honda® GX 160 Kohler® KD 225 Honda GX 270 Lombardini® 15 LD 350

Combustibil Benzină Diesel Benzină Diesel

Putere maximă la 3.000 rpm kW (cp) 3,3 (4,4) 3,3 (4,4) 5,9 (9,0) 5,2 (7,0)

Putere în repaus kVA 1,8 2,4 4,7 4,6

Număr de ieşiri 2 3 4 4

Intensitate A 25 33 67 65

Tensiune V 42 V-3-200 Hz 42 V-3-200 Hz 42 V-3-200 Hz 42 V-3-200 Hz

Greutate kg (lb) 45 (99) 68 (150) 85 (187) 95 (209)

Putere sonoră dB(A)* 93 104 96 107

Roţi Opţional Opţional Da Da

Număr articol 4812 0514 54 4812 0514 55 4812 0514 56 4812 0514 57

* Detalii complete ale măsurătorilor sunt disponibile în Manualele de siguranţă şi operare ale produsului. Pot fi găsite la www.cpprintshop.com.
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VIBRARE: VIBRATOARE INTERNE PNEUMATICE

De la lucrarea cea mai mică la cea mai mare, CP are o gamă extinsă 
de vibratoare interne pneumatice care să se potrivească.
Acţionate de un compresor de aer, vibratoarele interne pneumatice CP furnizează vibraţii de 
viteză ridicată şi sunt răcite de aerul comprimat pentru o utilizare comodă — chiar şi în locuri 
izolate unde nu este disponibilă energia electrică. Şi pentru că au puţine piese în mişcare 
sunt robuste şi construite să dureze cu o mentenanţă redusă, nu mai mult decât lubrifiere.

Forţele centrifuge de înaltă performanţă fac vibratoarele interne pneumatice CP adecvate 
la toate densităţile de beton de la tasare scăzută la cea înaltă.

Putere cu Flexibilitate

SFAT
Un singur compresor de aer 

poate antrena mai multe 
unelte pneumatice pentru 

productivitate mărită  
pe şantier.
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VIBRATOARE INTERNE 
PNEUMATICE VPP 27 VPP 37 VPP 47 VPP 57 VPP 67 VPP 77

Diametru lance vibratoare mm (in) 27 (1,1) 37 (1,5) 47 (1,9) 57 (2,2) 67 (2,6) 77 (3,0)

Lungime lance vibratoare mm (in) 254 (10,0) 267 (10,5) 316 (12,4) 344 (13,5) 365 (14,3) 398 (15,7)

Greutatea lăncii kg (lb) 0,7 (1,5) 1,5 (3) 2,8 (6) 4,5 (10) 7,9 (17) 8,9 (20)

Frecvenţă vpm 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000

Consum de aer l/s | cfm | m3/min 6 | 12,7 | 0,36 7,7 | 16,2 | 0,46 11,7 | 24,7 | 0,7 16,7 | 35,3 | 1 16,7 | 35,3 | 1 21,7 | 45,9 | 1,3

Vibraţii H/A (mână/braţ) m/s2* 0,5 1,0 2,4 2,1 2,1 2,4

Putere sonoră dB(A)* 84,5 89,2 95,8 95 94 98

Număr articol Lungime furtun – 2 m (7 ft) 4700 1174 40 4700 1174 41 4700 1174 42 4700 1174 43 4700 1174 44 4700 1174 45

Număr articol Lungime furtun – 4 m (13 ft) 4812 0515 79 4812 0515 80 4812 0515 81 4812 0515 82 4812 0515 83 4812 0515 84

* Detalii complete ale măsurătorilor sunt disponibile în Manualele de siguranţă şi operare ale produsului. Pot fi găsite la www.cpprintshop.com.

PUTERE PORTABILĂ FIABILĂ
CP oferă o gamă completă de 
compresoare de aer pentru a se 
potrivi unei game de cerinţe ale 
lucrărilor de şantier.

OPERARE SIMPLĂ
Pur şi simplu rotiţi maneta de oprire 
cu bilă pentru a porni sau a opri 
debitul de aer la vibrator. Aerul este 
evacuat printr-un amortizor de zgomot 
integrat din spatele mânerului.

CONSTRUCŢIE ROBUSTĂ
Proiectul se caracterizează 
printr-un număr redus de piese 
în mişcare, pentru o întreţinere 
simplă şi o viaţă funcţională 
îndelungată.

NIVEL SCĂZUT DE VIBRAŢII H/A (MÂNĂ/BRAŢ)
Furtunul proiectat în configuraţie multi-strat asigură 
un traseu de evacuare. Furtunul de admisie aer nu 
se roteşte, ceea ce reduce la minim vibraţiile la mână.

LUBRIFIERE CU ULEI OPŢIONALĂ
Opţional este disponibil un gresor de ulei.
(Număr articol 8900 0050 02)

RISC MAI REDUS DE BLOCARE ÎNTRE 
BARELE DE ARMĂTURĂ
Furtunuri lungi sunt adecvate pentru pereţi 
şi stâlpi. Modelele sunt disponibile cu furtunuri 
de 2 sau 4 m (7 sau 13 ft) pentru cele mai 
multe aplicaţii perete/stâlp.

OPERARE CU RĂCIRE CU AER
Vibratoarele interne pneumatice sunt răcite de aer 
comprimat şi nu de imersia în beton, astfel încât 
ele pot fi utilizate perioade mai lungi în aplicaţii 
cum ar fi pereţi şi stâlpi. Aceasta contribuie şi la 
o durată mai lungă de viaţă funcţională.

POLIVALENŢĂ MAXIMĂ
Forţele centrifuge de înaltă 
performanţă permit vibratoarelor 
interne pneumatice CP să fie utilizate 
la toate densităţile de beton, de la 
tasare scăzută la cea înaltă.
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NIVELARE: RIGLE DE NIVELARE CONDUSE DIN SPATE

Riglele de nivelare CP conduse din spate sunt concepute pentru a asigura o suprafaţă plană şi 
uniformă, făr nici un ghidaj sau tub de reazem. Ele sunt echipate cu motoare fiabile Honda® şi un 
element de cauciuc pentru a reduce nivelul vibraţiilor H/A (mână/braţ). În plus, întrerupătorul de 
aprindere şi comanda clapetei de acceleraţie sunt uşor accesibile operatorului pentru reglaje rapide.

Rigla condusă manual LBG 1200 asigură numai vibrarea suprafeţei. Este adecvată pentru planşee 
de toate mărimile şi pentru beton cu tasare de la medie la ridicată. Rigla vibrantă flotantă LBG 800 
asigură o vibrare mai adâncă şi nivelare printr-o singură operaţie. Este recomandată pentru planşee 
mai mici şi pentru beton cu tasare scăzută până la ridicată.

Nivelarea betonului proaspăt nu trebuie să vă epuizeze. Riglele de nivelare 
CP conduse din spate sunt uşoare şi uşor de manevrat.

Nivelare cu uşurinţă

SFAT
După ce un beton ud  

a fost vibrat, se foloseşte  
o riglă condusă din spate  
pentru a nivela suprafaţa  

betonului.
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PROFILE PENTRU LBG 1200 Lungime Greutate

LBG 1200 12 Nr. articol 4812 0550 13 1,2 m (4 ft) 2,9 kg (6 lb)

LBG 1200 18 Nr. articol 4812 0550 14 1,8 m (6 ft) 4,4 kg (10 lb)

LBG 1200 24 Nr. articol 4812 0550 15 2,4 m (8 ft) 5,8 kg (13 lb)

LBG 1200 30 Nr. articol 4812 0550 16 3,0 m (10 ft) 7,3 kg (16 lb)

LBG 1200 37 Nr. articol 4812 0550 17 3,7 m (12 ft) 8,7 kg (19 lb)

LBG 1200 43 Nr. articol 4812 0550 18 4,3 m (14 ft) 10,2 kg (23 lb)

LBG 1200 49 Nr. articol 4812 0550 19 4,9 m (16 ft) 11,6 kg (26 lb)

RIGLE DE NIVELARE 
CONDUSE DIN SPATE LBG 800 LBG 1200

Motor 4 timpi – pornire manuală Honda® GX25 Honda GX35

Combustibil Benzină Benzină

Putere maximă kW (hp) 0,8 (1,1) 1,0 (1,3)

Turaţie nominală rpm 3000 9500

Greutate netă kg (lb) 18 (40) 13 (29)

Tip mâner Lungime  
(până la 4.5 m / 15 ft) Scurt

Lungimea profilului m (ft) 2 (7) Vezi diagrama la dreapta1

Vibraţii H/A (mână/braţ) m/s2* 3,89 9

Putere sonoră dB(A)* 80 50

Număr articol 4812 0550 09 4812 0550 12

*  Detalii complete ale măsurătorilor sunt disponibile în Manualele de siguranţă  
şi operare ale produsului. Pot fi găsite la www.cpprintshop.com.

1  Profilele şi unităţile vibratoare sunt comandate separat.

LBG 800

LBG 1200

SIMPLU DE UTILIZAT ŞI MANEVRAT
Mânerul de transport facilitează 
încărcarea, descărcarea şi transportul 
unităţii.

OPERARE ŞI OPRIRE SIMPLĂ
Întrerupătorul de dezactivare 
a aprinderii facilitează oprirea 
motorului.

MOTOR FIABIL
Motorul de calitate 
Honda® furnizează 
performanţă fiabilă.

UTILIZARE ÎNAINTE SAU ÎNAPOI
Sistemul de comandă a înclinaţie 
prin răsucire permite operatorului 
să regleze înclinaţia +/-15˚ pentru 
a lucra înainte sau înapoi.

PROTECŢIE DE CAUCIUC 
A MOTORULUI
Protecţia de cauciuc 
a motorului şi protecţia 
excentricului ajută la 
prevenirea deteriorărilor.

PROFILE INTERSCHIMBABILE
Alegeţi între şapte profile uşoare din aluminiu 
interschimbabile, între 1,2 şi 4,9 m (4-16 ft). 
Strângeţi simplu două şuruburi pentru a monta 
profilul la unitatea vibratoare.

CONSTRUCŢIE  
CU ARBORE RIGID
Elementul de cauciuc 
de amortizare a vibraţiilor 
adaugă fiabilitate.

ACCES LA DISTANŢĂ
DIN AFARA BETONULUI
Mânerul este format din trei 
segmente cu clichet, putând 
fi prelungit până la 4,5 m 
(14,8 ft).

REGLAREA TURAŢIEI MOTORULUI
Comanda clapetei de acceleraţie 
permite operatorului să regleze 
turaţia motorului.

FUNCŢIONARE ÎN GOL 
FĂRĂ VIBRARE
Ambreiajul centrifugal permite 
părăsirea riglei funcţionând în 
gol fără vibrare.

CADRU DE SUSŢINERE
Cadrul susţine unitatea când 
nu este în funcţiune, astfel 
încât să nu cadă pe beton.

Riglă vibrantă flotantă (lipă)

Riglă manuală

MÂNERE ERGONOMICE
Mânerele de prindere reglabile 
amplasează comanda clapetei 
de acceleraţie şi întrerupătorul 
de dezactivare a aprinderii în 
apropierea mâinilor operatorului. 
Înălţimea mânerului este de 
asemenea reglabilă pentru 
confortul operatorului.



 

SFAT
Banda de plastic de ghidare

creează un rost care controlează  
formarea fisurilor şi reduce

necesitatea tăierii cu fierăstrăul  
a planşeului.
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NIVELARE: SISTEM DE ŞINE PENTRU GRINZI DE NIVELARE

Sistemul CombiForm de şine pentru grinzi de nivelare este turnat în beton, asigurând o soluţie eficientă de nivelare. 
Economiseşte timp şi manoperă deoarece este uşor de instalat, şi nu necesită pre-nivelarea betonului înainte de 
parcurgerea cu grinda. Cuplaţi simplu secţiunile şinei CombiForm pentru a crea deschiderea de care aveţi nevoie şi 
le aduceţi la nivel cu ajutorul şuruburilor de reglaj. Odată pozate şinele, operatorul trage grinda de nivelare pe ele, 
pentru a realiza un planşeu orizontal şi plan. Suplimentar, banda de plastic creează un rost contractie care poate 
elimina necesitatea utilizării maşinii de tăiat pardoseli. Dacă se foloseşte o maşină de tăiat pardoseli, banda se poate 
îndepărta şi rostul poate fi utilizat drept ghidaj pentru tăierea betonului.

Această soluţie versatilă este adecvată pentru toate paturile de fundaţie şi pot fi utilizate toate dimensiunile de bare 
de armătură. Suplimentar, sunt disponibile separat cleme, şuruburi şi alte accesorii de reglare a nivelării. (Vezi accesorii)

CombiForm este un sistem uşor de şine înglobate pentru grinzi de nivelare, care pot 
economisi timp şi costuri cu transportul în comparaţie cu metodele tradiţionale.

Economisiţi timp  
şi manoperă
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ACCESORII Placă de bază Şurub
mm (in)

Suport
mm (in)

Unealtă de reglaj
mm (in) Tijă de nivelare Bandă de elevare

mm x m (în x ft)

Număr de bucăţi 1 100 1 1 1 1

Număr articol 4700 0020 01 25 (1,0) 4700 0022 06 100 (3,9) 4700 0022 09 440 (17,3) 4700 0020 28 4700 0020 29 30 x 3,5 (14 x 12) 4700 0022 08

– 60 (2,4) 4700 0020 00 120 (4,7) 4700 0022 10 1.300 (51,1) 4700 0020 27 – – –

– 90 (3,5) 4700 0022 07 140 (5,5) 4700 0021 04 pentru bormaşină 
manuală 3382 0106 42 – – –

– – – 160 (6,3) 4700 0022 11 – – – – –

COMBIFORM C 25 C 45 C 65 C 85 C 105 C 125 C 145

Lungime m (ft) 3,5 (12) 3.5 (12) 3,5 (12) 3,5 (12) 3,5 (12) 3,5 (12) 3,5 (12)

Înălţime mm (in) 25 (1,0) 45 (1,7) 65 (2,6) 85 (3,3) 105 (4,1) 125 (4,9) 145 (5,7)

H-1 mm (in) – 30 (1,2) 28 (1,1) 31 (1,2) 32 (1,3) 32 (1,3) 32 (1,3)

H-2 mm (in) – – 67 (2,6) 49 (1,9) 53 (2,1) 64 (2,5) 75 (3,0)

H-3 mm (in) – – – 67 (2,6) 88 (3,5) 109 (4,3) 127 (5,0)

Lăţime mm (in) 80 (3,1) 90 (3,5) 105 (4,1) 115 (4,5) 130 (5,1) 135 (5,3) 160 (6,3)

Greutate/m kg (lb) 0.72 (2) 0.77 (2) 1.0 (2) 1.13 (3) 1.14 (3) 1.70 (4) 2.20 (5)

Greutate/3,5 m kg (lb) 2,5 (6) 2,7 (6) 3,5 (8) 4,0 (9) 4,9 (11) 6,0 (13) 7,7 (17)

Număr articol 4700 0021 36 4700 0019 72 4700 0019 91 4700 0019 73 4700 0019 74 4700 0019 75 4700 0019 76

Număr articol
1 bucată Clemă de blocare – 4700 0028 09 4700 0028 10 4700 0028 11 4700 0028 12 4700 0028 13 4700 0028 14

Notă: CombiForm se livrează în secţiuni de 3,5 m şi este vândut în cutii de 10 secţiuni. Comenzile trebuie transmise în multipli de 10 (1 număr articol = 1 secţiune).
Clemele de blocare sunt incluse în fiecare secţiune de 3,5 m CombiForm pentru a suporta sarcinile normale ale grinzii.

NIVELARE RAPIDĂ ŞI PRECISĂ 
CU GRINDA
Banda de ghidare din plastic permite 
rularea uniformă a vibratorului de 
suprafaţă pe deasupra suprafeţei pentru 
o finisare de nivelare într-un timp scurt.

NECESAR MAI PUŢIN SPAŢIU 
DE DEPOZITARE
Secţiunile CombiForm se pot stivui 
pentru o depozitare compactă.

MANOPERĂ MAI REDUSĂ
CombiForm rămâne în interiorul 
betonului turnat şi creează un 
rost de dilatare care poate elimina 
necesitatea tăierii cu fierăstrăul 
a planşeului.

UŞOR DE UTILIZAT
Secţiunile pot fi tăiate la 
lungimea corespunzătoare 
şi asamblate imediat înainte 
de turnarea betonului.

DESIGN EFICIENT
Betonul pătrunde eficient prin 
găuri pe măsură ce este vibrat, 
pentru a realiza un produs finisat 
rezistent. 
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SIMPLU DE UTILIZAT
Sistemul de şine este uşor 
şi simplu de pozat.



 

FINISARE: FINISOARE DE PUTERE

De la sarcini mici la margine până la planşee de suprafaţă mare, CP are un finisor de putere pentru 
lucrare. Seria STG ajută echipa să rămână productivă în timp ce creează finisajul stabil şi durabil pe 
care îl doriţi. Ele sunt concepute pentru performanţă fiabilă şi întreţinere redusă, asigurând o soluţie 
eficientă pentru aplicaţiile de finisare. 
 
Finisoarele de putere STG sunt folosite pe planşee de beton, podele industriale, platforme de 
parcare şi alei. Modelul STG 24 este un finisor de putere mic de margine, ideal pentru finisarea 
planşeelor mici şi marginilor, în special în spaţii înguste şi în apropierea pereţilor. STG 36 şi 
46 sunt finisoare de capacitate mare, concepute pentru planşee mari.

Pentru aplicaţiile care necesită o suprafaţă finisată mai netedă, finisoarele 
de putere CP (elicopterele) reprezintă răspunsul. 

Finisaj neted
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SFAT
Finisoarele de putere CP sunt 

folosite după procesul de 
nivelare, pentru a crea  

finisajul dorit. 
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FINISOARE DE PUTERE STG 24 STG 36 STG 46

Motor 4-timpi – pornire manuală Honda® GX 120 Honda GX 160 Honda GX 270

Combustibil Benzină Benzină Benzină

Putere maximă kW (cp) 3,0 (4,0) 4.1 (5.5) 6,7 (9,0)

Turaţie nominală rpm 130 130 130

Greutate netă kg (lb) 54 (120) 76 (170) 105 (203)

Tip mâner scurt/pliabil scurt/fix scurt/fix

Cant. lame 4 (inel rigidizare) 4 4 (inel rigidizare)

Pas Răsucire Răsucire Răsucire

Diametru mm (in) 600 (24) 900 (36) 1.200 (46)

Vibraţii H/A (mână/braţ) m/s2* 3,6 3,6 3,6

Putere sonoră dB(A)* 87 90,1 90,1

Număr articol 4812 0550 00 4812 0550 01 4812 0550 02

Lame (set de 4) 4812 0550 03 4812 0550 04 4812 0550 05

Discuri (1 unitate) (Galvanizat)
4812 0550 06

(Vopsit)
4812 0550 07

(Vopsit)
4812 0550 08

*  Detalii complete ale măsurătorilor sunt disponibile în Manualele de siguranţă şi operare ale produsului.  
Pot fi găsite la www.cpprintshop.com.

Suprafeţe vibrate cu rigla (rugoase)
LBG 800 sau LBG 1200

Suprafeţe vibrate cu rigla flotantă (rugoase)
STG 24, STG 36 sau STG 46 + disc de flotare

Suprafeţe finisate cu rotor de oţel (netede)
STG 24, STG 36 sau STG 46 + lame de finisare

STG 24
FINISOR DE MARGINE

STG 46
FINISOR DE CAPACITATE

DEPOZITARE ŞI TRANSPORT SIMPLE
Mânerul se pliază la o dimensiune 
compactă, astfel încât unitatea să fie uşor 
de transportat şi depozitat. Un mâner de 
transport face de asemenea unitatea uşor 
de încărcat într-un camion. (STG 24)

TRANSPORT UŞOR
Ambele unităţi sunt echipate cu un 
inel de ridicare pentru transportul 
uşor. (STG 36 şi STG 46)

PERFORMANŢĂ FIABILĂ
Ambreiajul centrifugal permite 
operarea de încredere.

PROTECŢIE LA IMPACT
Ambele unităţi sunt echipate cu un inel de 
protecţie montat pe un element de cauciuc, 
care să absoarbă impactul la pereţi şi să 
protejeze transmisiile. (STG 36 şi STG 46)

COMENZI COMODE
Întrerupătorul „mână moartă” opreşte motorul 
când este eliberat. Comanda clapetei de 
acceleraţie permite reglajul lin şi uşor al turaţiei 
motorului. Comanda pasului este de asemenea 
uşor de accesat.

MOTOR OMOLOGAT  
EPA ŞI CARB
Motorul de calitate Honda® 
îndeplineşte standardele 
esenţiale de emisii şi 
include un avertizor de ulei 
pentru întreţinere uşoară.

REZULTATE EXCEPŢIONALE
Elementul de rigidizare a 
braţului paletei de pe butucul 
roţii permite executarea unui 
planşeu super-neted.

PROTECŢIE LA IMPACT
Inelul de cauciuc de 
protecţie permite lucrul cu 
unitatea lângă perete făr 
a lăsa urme. (STG 24)
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TĂIERE: FIERĂSTRAIE PENTRU PLANŞEE

Maşinile de tăiat pardoseli CP pentru beton şi asfalt sunt concepute pentru o tăiere dreaptă şi 
stabilă. De asemenea sunt confortabil de operat, datorită mânerelor reglabile şi a comenzilor 
perfect poziţionate. Sunt disponibile atât modelele pe benzină cât şi diesel, şi toate prezintă 
fiabilitatea şi întreţinerea simplă pe care le aşteptaţi de la CP.

Maşinile de tăiat pardoseli CP oferă o adâncime de tăiere maximă de 150 mm (5,9 in) pentru 
a se adapta la majoritatea cerinţelor lucrărilor. Adecvate pentru tăierea rosturilor, ele pot fi 
folosite şi pentru tăierea asfaltului pentru întreţinerea drumurilor şi ca o alternativă pentru 
ciocanele perforatoare.

Tăierea rosturilor nu trebuie să fie o muncă epuizantă. Fierăstraiele CP 
pentru planşee sunt concepute cu gândul la operator.

Tăieturi stabile, drepte

SFAT
Maşinile de tăiat pardoseli 

CP sunt adecvate atât pentru 
tăierea rosturilor cât şi 

reparaţii rutiere şi întreţinerea 
asfaltului rutier.
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FIERĂSTRAIE PENTRU PLANŞEE SCG 350 SCD 450

Dimensiune disc standard mm (in) 350 (13,7) 450 (17,7)

Adâncime maximă de tăiere mm (in) 100 (3,9) 150 (5,9)

Motor 4 timpi – pornire manuală Kohler® CH395 Lombardini® 15 LD 350

Combustibil Benzină Diesel

Putere maximă kW (cp) 6,7 (9,0) 5,2 (7,0)

Capacitate rezervor de apă l (gal) 30 (8,0) 30 (8,0)

Greutate netă kg (lb) 98 (216) 100 (220)

Tip mâner Reglabil Reglabil

Vibraţii H/A (mână/braţ) m/s2* 4,15 (13,6) 12,37 (40,6)

Putere sonoră dB(A)* 115 115

Număr articol 4812 0515 92 4812 0515 93

* Detalii complete ale măsurătorilor sunt disponibile în Manualele de siguranţă şi operare ale produsului. Pot fi găsite la www.cpprintshop.com.

DISCURI DIAMANTATE 350F 350C 350A 450F 450C 450A

Diametru lamă mm (in) 350 (13,8) 350 (13,8) 350 (13,8) 450 (17,7) 450 (17,7) 450 (17,7)

Bucăţi/pachet 1 1 1 1 1 1

Tip lamă pentru beton proaspăt pentru beton întărit pentru asfalt pentru beton proaspăt pentru beton întărit pentru asfalt

Număr articol 3382 1002 75 3382 1002 74 3382 1002 76 3382 1002 78 3382 1002 77 3382 1002 79

COMANDĂ ŞI STABILITATE
Când este învârtită roata de avans la tăiere, discul 
coboară în materialul care trebuie tăiat cu câte 
1 cm (0,04 in) per tură. Concepţia roţii de avans 
include o frână şi oferă un control excelent precum 
şi o tăiere în adâncime stabilă.

SCD 450

TĂIETURI DREPTE
Reperul frontal 
ghidează operatorul 
pentru tăiere dreaptă.

DESIGN CONFORTABIL  
LA OPERARE
Mânerul permite reglare în 
trei puncte pentru confortul 
operatorului. Comanda 
clapetei de acceleraţie, 
întrerupătorul de dezactivare 
a aprinderii, precum şi 
instrucţiunile de siguranţă 
sunt toate la îndemâna 
operatorului.

ÎNTREŢINERE 
SIMPLIFICATĂ
Cureaua Poly V cu 
apărătoare de oţel oferă 
un moment excelent 
precum şi un service uşor. 
Pe deasupra, concepţia 
are mai puţine bolţuri şi 
necesită numai lubrifiere  
şi întreţinerea motorului.

CONSTRUCŢIE ROBUSTĂ
Roţi de înaltă calitate şi un 
cadru solid, rigid asigură o 
durabilitate de lungă durată. 
Cadrul include un inel de 
ridicare pentru un transport 
convenabil.

RĂCIREA LAMEI
Apărătoarea de oţel a lamei, 
cu o furcă de alimentare 
cu apă, menţine lama rece 
în timpul tăierii. Rezervorul 
de apă de 30 L (8 gal) 
furnizează o capacitate bună 
pentru a economisi timp cu 
reumplerea.



www.cp.com

Folosiţi numai componente aprobate. Orice deteriorare sau defect funcţional datorate utilizării de componente neaprobate nu este acoperită de garanţie sau responsabilitatea privind 
produsul.

Pentru mai multe informaţii vă rugăm contactaţi partenerul CP local:
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Peste 100 de ani de experienţă
Începând cu 1901 numele Chicago Pneumatic a reprezentat maşini-
unelte manuale şi echipamente de înaltă performanţă proiectate 
pentru un domeniu larg de aplicaţii. Astăzi, Chicago Pneumatic are 
o acoperire globală, cu centre locale de asistenţă clienţi în întreaga 
lume. Maşinile unelte pneumatice şi compresoarele cu aer Chicago 
Pneumatic sunt perfect adaptate la necesităţile pieţelor industriale, 
de service auto şi construcţii. În fiecare zi dezvoltăm şi fabricăm 
produse noi, destinate să întâmpine cerinţele dumneavoastră nu 
numai astăzi, dar şi mâine în egală măsură. 


