
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TECHNICKÝ OPIS STACIONÁRNEHO ZARIADENIA NA VÝROBU 
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STACIONÁRNE ZARIADENIE NA VÝROBU BETÓNOVÝCH TVÁRNIC/DLAŽOBNÝCH 

KAMEŇOV 

RHP 500 -  PLNE AUTOMATICKÉ 

 

 
 

Pomocou stacionárneho zariadenia RHP-500 efektívne vyrobíte tieto betónové výrobky: 

 
Duté tvárnice 

 
 

 
 

Izolované bloky 

 

 

Dlažobné kamene 

 

 

Obrubníky 
 

 

 

Typ zariadenia: RHP-500 
Rozmer palety: 1350 x 670(700) 

mm 
Max. úžitková plocha: 1250 x 620 mm 

 

Výrobok Rozmer 
Povrchová 

zmes 

Počet 
výrobkov/ 

forma 
Trvanie cyklu/s 

Výrobná kapacita za           
8h / 100% 

Dlažobný kameň 10x20x6 cm bez 30 17 1016 m2 

Dlažobný kameň 10x20x6 cm s 30 20 864 m2 

Dutá tvárnica 20x20x40 cm  9 20 12960 kusov 
 Presná kapacita výroby závisí od faktorov ako betónová zmes, vlhkosť, hrúbka stien tvárnic, atď. Zvyčajne sa táto kapacita zníži na 

85% maximálnej kapacity.                                                     
 

Zariadenie RHP - 500 Technické údaje 

Maximálna výška výrobku: 300 mm 

Minimálna výška výrobku: 25 mm 

Hmotnosť zariadenia s čelným miešacím zariadením 
a formou: 

7700 kg  32 

Kapacita hlavného násypníka na betón: 1100 l 

Kapacita čelného násypníka na betón: 1100 l 
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Rám zariadenia 
 
Vysokovýkonná hlavná konštrukcia 
zariadenia je určená na ťažkú prevádzku 
a je postavená z pravouhlých rúrok. 
Tvarovací systém a manipulačnej hlavica 
sú poháňané hydraulicky pomocou 
chrómovaného vodiaceho stĺpového 
systému (2 vodiace stĺpy). Tieto stĺpy 
majú hrubé chrómovanie, sú prízemné a 
namontované na jednoducho 
vymeniteľných priechodkách. Tvarovací 
systém je pripevnený k vodiacim stĺpom. 
Dva na spodku namontované 
hydraulické valce sú pripevnené k 
pevnému oceľovému synchronizačnému 
hriadeľu a riadia zdvih, ktorým sa 
uvoľňuje z formy hotový tvar. 
Manipulačnú hlavicu vedú spolu 4 
vodiace stĺpy a je vybavená jednoducho 
vymeniteľnými priechodkami. 
Manipulačnú hlavicu vedie priamy 
hydraulický valec, ktorý poháňa zdvih 
manipulačnej hlavice.  
 

 

 

 

 

 

 
 

Upevnenie formy 
 
Forma je upevnená pomocou 4 jednoduchých 
upevňovacích skrutiek. Tlak formy na vibračný stôl 
je možné pred-nastaviť pomocou tlaku 4 pružných 
gumových nárazníkov. Úprava tlaku formy sa robí 
pomocou 4 ľahko dostupných skrutiek na moste 
zdvíhajúcom formu.  
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Manipulačná hlavica 
 
Platňa manipulačnej hlavice je pripevnená 
k mostu manipulačnej hlavice s gumovými 
nárazníkmi. Platňa je vybavená 2 
kompaktnými vibrátormi. Pri výrobe 
špeciálnych výrobkov je možné gumové 
nárazníky zablokovať  na 4 bodoch mosta 
s manipulačnou hlavicou. 

 
 
 
 

Preprava paliet:  
 
Prepravník paliet posúva palety od zásobníka 
paliet a prepravuje paletu, aby dosiahla 
správnu polohu na zariadení vibračného stola. 
Pre citlivé výrobky (duté tvárnice, komínové 
tvárnice, atď.) je možné za zariadenie 
voliteľne inštalovať pomalý štart/spomalenú 
prepravu paliet.   Prepravu paliet poháňa 
elektromotor alebo hydraulický valec 
regulovaný frekvenčným transformátorom. 
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Základný systém plnenia betónom: 
 
Základný systém plnenia tvorí ťažká rámová 
konštrukcia pozostávajúca z pravouhlých rúrok. Na nej 
je namontovaný násypník na betón s bránou sila a 
ukazovateľom úrovne hladiny. 
Brána sila, ktorá zabezpečuje plnenie plniacej nádoby 
betónom, je na hydraulický pohon.  
Plniacu nádobu poháňa hydraulický valec s priamym 
účinkom. Funguje na princípe kombinačných valcov s 
ťažkým profilom a je vybavená plastovo-oceľovou 
kefou na čistenie manipulačnej hlavice. 
 
 
 

 

 

Čelná jednotka plniaceho systému: 
 
Tvorí ju ťažká rámová štruktúra z pravouhlých 
rúrok. Na nej je betónový násypník s bránou 
sila a ukazovateľom úrovne hladiny. 
Celý systém je namontovaný na 4 kolesách, čo 
umožňuje presúvať ho ručne, keď je potrebné 
vykonať údržbové činnosti alebo vymeniť 
formu. 
Brána sila na hydraulický pohon umožňuje 
plnenie plniacej nádoby betónom.  
Plniacu nádobu poháňa hydraulický valec s 
priamym účinkom. Funguje na princípe 
kombinačných valcov s ťažkým profilom a je 
vybavená plastovo-oceľovou kefou na čistenie 
manipulačnej hlavice. 
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Hydraulické vybavenie: 
 
Mimo rámu zariadenia sa nachádza 
nádrž na olej s kapacitou 270 litrov. 
Čerpadlá a motor sú namontované na 
boku tejto nádoby. Ďalej tu je spätný 
filter s ukazovateľom znečistenia, 
indikátor stavu oleja, olejový chladič 
(voliteľný) a olejový ohrievač (voliteľný) 
na predhrievanie oleja. Maximálny tlak 
je 170 barov. 
Všetky elektricky poháňané ventily sú 
štandardné a vymeniteľné v rámci 
CETOP, za predpokladu, že zariadenie 
je riadené pomocou funkcií PLC.  
Všetky časti zariadenia s hydraulickým 
pohonom pohybu majú regulátory tlaku. 
 
 

 
 
 

 
Elektrické riadenie: 
 
 
Pozostáva z hlavnej dosky, 
riadiacich panelov a 
rozvodných skriniek vstupu 
a výstupu. Všetky 3-fázové 
elektroinštalácie, spínač 
invertora a kontrolné 
jednotky sú umiestnené na 
hlavnej doske. 

 
Toto elektrické vedenie je 
jednoduché a je možné 
kedykoľvek ho rozšíriť. 
Spínače a tlačidlá pre 
manuálny režim a 
nastavovací režim sú 
inštalované na riadiacom 
paneli. Riadenie prepojenia 
je s dotykovo senzitívnym 
displejom, ktorý sa ľahko 
používa, rovnako aj 
diagnostický systém, ktorý 
označuje chyby. 
Vedenie celého elektrického 
systému je vopred 
pripravené a pred-testované, 
aby šetrilo čas montáže u 
zákazníka. 
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Snímače vzdialenosti - 
koncové snímače: 
 
Všetky bezdotykové 
spínače, fotobunky ako aj 
bezpečnostné spínače na 
bezpečnostných bránach. 
 
 Štandardne je elektrické 
vedenie riešené 
centralizovaným systémom, 
ale voliteľne môže byť 
realizované ako 
decentralizovaný systém. 
 
 
Bezpečnostné prvky: 
 
Zariadenie chránia 
bezpečnostné brány, ktoré 
pri otvorení vypnú reguláciu 
napätia na zariadení, ďalším 
prvkom sú núdzové tlačidlá. 

 
 

 

 
 

Vibračný systém s elektronicky synchronizovaným externým pohonným 
mechanizmom 

 
Tento vibračný systém ako druhá 
možnosť je riešený pomocou 
dvoch elektronicky 
synchronizovaných externých 
pohonných mechanizmov.  
Motory s ovládaním frekvencie sú 
namontované na ráme, ktorý je 
izolovaný pomocou gumových 
nárazníkov.  
Na pred-vibrovanie/úvodné 
vibrovanie, mierne vibrovanie a 
hlavné vibrovanie je možný výber 
z rozdielnych frekvencií. Medzitým 
vibrátory bežia na nízkej 
frekvencii, ktorá je predvolená.  
 
Rozmer pohonnej mechaniky:   
 
Výkon motora pre stolové 
vibrátory: 
2x5,5 kW 
Celková sila 100 000 N! 
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FORMY pre zariadenie RHP-500 
 
Tvarovacia skrinka 
 

 Rezaná tepelným rezom z jedného kusa vysokokvalitnej špeciálnej ocele a následne povrchovo vytvrdení 
postupom tepelného opracovania. 

 Vysoká odolnosť voči opotrebeniu 

 Pokladacie rozpery na celú výrobnú výšku. 

 Dosiahnutá tvrdosť približne 60/62 HRC v hĺbke 1/1,5 mm. 

 Platne, opory a iné časti   Fe 430 
 
MANIPULAČNÁ HLAVICA 
 

 Špeciálne oceľové rámy sú brúsené a leštené presnými automatickými strojmi a povrchovo vytvrdzované 
tepelnou úpravou. Dosiahnutá tvrdosť približne 60/62 HRC v hĺbke 0,5/0,8 mm. 

 Strojové nastavovanie každej jednotlivej hlavice v skrinke s čoraz väčším počtom lisov. 

 Platne, opory a iné časti   
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