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• Přeprava betonu bez 
jakýchkoli jevů segregace 
kameniva. 

• Zmenšený rozvor zaručuje 
minimální poloměr 
zakřivení a umožňuje 
provoz i ve sDsněných 
prostorech. 

• Jediný operátor v 
ergonomické poloze, 
schopný ovládat jakýkoli 
pohyb stroje pomocí sad 
pák. 

• Denní údržba spočívá 
pouze v čištění součásD, 
které přicházejí do styku s 
betonem. 
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V závodech na výrobu prefabrikátů hraje distribuce betonu klíčovou roli, která má 
značný vliv na efekNvitu celého systému. Flexibilní a spolehlivé řešení představuje 
"Giraffe", kolové vozidlo schopné přepravovat beton přímo z dávkovacího závodu do 
forem. 

Giraffe představuje díky své univerzálnosN a manévrovatelnosN efekNvní a nákladově 
úsporné řešení pro dosažení rychlého procesu přepravy spolu s přesným rozdělováním 
betonu do forem, s výrazným zkrácením doby odlévacího cyklu a bez potřeby externí 
infrastruktury. 

Distribuce betonu do forem je zajištěna pomocí předního ramene, které se otáčí  
o 360 ° společně s kabinou a zásobníkem. 

Základní charakterisDky 

• Pevná konstrukce vhodná pro provoz na kamenitých cestách 
• Pohon pomocí dieslového motoru 
• Řízení pomocí hydraulických servomechanismů 
• Distribuční a vykládací systém,  
    vybavený archimédovým šroubem.  
    Toto řešení zajišťuje distribuci  
    požadovaného množství  
    betonu v každé poloze. 
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Typ A  
(mm)

Typ B  
(mm)

Typ C  
(mm)

A 9030 9030 9030

B 4480 4175 2485

C 635 635 635

D 2625 2625 2625

E 800 800 800

F 3725 3495 3155

G 1290 1290 1290

H 3425 3690 3690

I 2495 2495 2495

J 18° 18° 18°

K 2270 2270 2270

L 1990 1990 1990

M 2090 2090 2090

Boční 
vyložení 6070 5765 4075

Objem 3-4 m3 3-4 m3 3-4 m3

GIRAFFE je vyráběna v různých provedeních s různými 
doplňky:  
• Kabina: otevřená / uzavřená / prosklená 
• Výsypka: ocelová / gumová 
• KryD ramene se šroubem: krycí mřížka / plný kryt 
• Zpětná kamera

Dodáváme jak nová, tak i repasovaná zařízení. 
V případě zájmu o zaslání nabídky nás prosím kontaktujte 
Ing. Eduard Konček 
Tel: +420 734  596 646  
Email: e.koncek@conncept.cz


