Ứng Dụng
AL-267 là một máy đa chức năng cho việc áp dụng phun b ê tông khô và ướt dòng nhỏ. Loại máy
này gần như đáp ứng được hầu hết các yêu cầu của các ứng dụng phun bắn b ê tông. Với công
suất đầu ra từ 4-21m3 ,hàng loạt các ứng dụng bao gồm: bảo vệ hạng mục đào ,ổn định đá, bảo
vệ mái nghiêng, xây dựng các bể bơi, các dự án thủy điện, hầm, mỏ…! Dễ d àng để phun bằng
tay, linh hoạt và đa chức năng là sự độc đáo của AL-267

Sự cải tiến về công nghệ

AL-267 đang làm việc

Tay phun luồng AL-302

Aliva áp dụng các tiêu

phun

trong

trên TBM cho việc điền

được đặt trên một máy

chuẩn mới cho việc sản

phương pháp phun bê

đầy các đoạn nứt gãy.

đào nhỏ là sự kết hợp ý

xuất các thiết bị đặc biệt

tông khô đảm bảo cho sức

Được trang bị với một bộ

tưởng để mà vận hành

theo yêu cầu khách hàng

liên kết tốt và khả năng

điều khiển từ xa đặc biệt

AL-302 ở mức độ cao,

đáp ứng cho việc phun bê

kết đặc hoàn hảo. Tùy

với hai màn hình hiển thị

lên tới 21m3/giờ. Với sự

tông trong hầm, điền đầy

thuộc vào công việc yêu

và sự nhận dạng các đối

kết hợp này, các mái

sỏi hoặc cho các công

cầu mà các sản phẩm

tượng vây quanh tự động

nghiêng, các phần đào và

việc

Aliva là phù hợp cho từng

làm cho máy này tr ở

đá được gia cố một cách

nghành công nghiệp xi

ứng dụng của bạn (AL -

thành một sản phẩm đi

hiệu quả và kinh tế.

măng và thép.

237, AL-257, AL-267)

tiên phong trong các lo ại

bê

tông

máy rotor trên các máy
TBM
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bảo

dưỡng

của

THÔNG SỐ KĨ THUẬT

Lịch sử
Hơn nửa thế kỷ qua SIKA đ ã dồn hết tâm huyết của mình vào các sản phẩm máy rotor cho công nghệ phun bắn bê
tông. Trong những năm đầu ALIVA đã sản xuất các loại bơm trục vít và máy rotor từ trước những năm 1960. Khi
yêu cầu công việc đòi hỏi cao hơn thì các loại máy rotor đã được nâng cấp và đã loại bỏ các loại bơm trục vít. Các
loại máy rotor của ALIVA luôn không ngừng cải tiến v à phát triển. Trong năm 2010 sẽ là năm kỉ niêm 100 năm của
SIKA AG. ALIVA sẽ giới thiệu các sản phẩm thế hệ mới của các loại máy rotor.
Các sản phẩm ALIVA được biết đến là chất lượng cao và đa chức năng. Và đã được giới thiệu bởi hơn 70 nhà phân
phối trên toàn thế giới. Bên cạnh các loại máy rotor cho ngh ành công nghiệp xây dựng, ALIVA cũng l à một trong
những nhà sản xuất đang dẫn đầu tron g nghành công nghiệp thép và vật liệu chịu lửa và thiết bị đặc biệt cho các
máy TBM.

Loại
máy
Tiêu
chuẩn

Thiết kế và an toàn

Các bộ phận mới.

Thiết bị kẹp cải tiến.

Tấm đệm

Các phần vỏ và bảo vệ

Tùy thuộc vào các loại

Điều chỉnh chính xác thiết

Hệ thống làm kín được

được thiết kế hiện đại cho

máy AL-267 tất các bộ

bị kẹp bằng khí nén tại 3

phát triển độc đáo được

tất cả các bộ phận chuyển

phận như là bơm định

điểm (ống dài hơn, áp

làm từ hợp kim đặc biệt

động. Với nút dưng khẩn

lượng cho phụ gia, bôi

suất lớn hơn trên thiết bị

có khả năng chống mài

cấp thuận tiện để đảm bảo

trơn trung tâm tự động

kẹp) .Cả hai loại rotor làm

mòn cao, có khả năng

sự an toàn cao nhất cho

,bộ điều chỉnh tốc độ

bằng

bơm bê tông lên đ ến

người vận hành. Nguy

rotor được bố trí gọn gàng

(15.5L, 26.5L). Dễ dàng

1500m3/tấm,

hiểm và tai nạn được

và thuận tiện dưới vỏ của

xử lý và làm sạch các bộ

tính kinh tế và không gián

giảm tới mức tôi thiểu

máy.

phận và thoát khí.

đoạn nhiều cho việc thay

(đáp ứng tiêu chuẩn EU)

Mở vỏ máy và dừng rotor
bằng cách đảo chiều và tự
động ngắt dòng khí

hợp

kim

nhôm

đổi các tấm.

đảm

bảo

Điện áp

Tốc độ
rotor

Điều
khiển từ
xa

Bôi trơn
tự động

Đáp ứng
tiêu
chuẩn
EU
Có

3801 tốc độ
Không
Có
480V/5060Hz
Nâng
3802 tốc độ
Có
Có
Có
cao
480V/5060Hz
Cao
3802 tốc độ
Có
Có
Có
cấp
480V/5060Hz
Siêu
380Liên tục
Có
Có
Có
cao cấp 480V/5060Hz
Khoảng cách phun khô theo ph ương ngang lớn nhất 400m
Khoảng cách phun ướt theo phương ngang lớn nhất 30-40m
Dung tích rotor 15.5L/26.5L
Tất cả các loại máy có th ể được đặt trên trục kép hoặc sống trượt
Lượng không khí dùng cho phun khô 10-17m3/giờ
Lượng không khí dùng cho phun ướt 12-19m3/giờ
Trọng lượng 1500kg
*Mức độ điền đầy lí thuyết 100%
**Aliva khuyên sử dụng ống thép khi vận chuyển dài hơn 80m

Kẹp tự
động

Công
suất

Có

Bơm
định
lượng
phụ gia
Không

Có

Không

616m3/h

Có

Có

616m3/h

Có

Có

421m3/h

916m3/h

