POPI
TELESCOPICI

Popi telescopici
Villalta SRL produce diferite tipuri de popi pentru a rezolva orice solicitare pentru capacitate de incarcare de pana la 5,50 mt
inaltime. Luand in considerare importanta acestui produs in industria constructiilor, Villalta a dezvoltat 5 clase de popi reglabili,
conform Normei Europene, ce permit consolidarea stratului de beton pentru placi si tavane, indiferent de sistemul adoptat (grinda,
capriori, cofraj, etc ...), oferind posibilitati de ajustare milimetrica intre pozitiile complet inchise si deschise si diferite sarcini
utilizate .

VillaltaSrl

Popi fabricati in Italia
•

Popii sunt fabricati de Villalta srl conform specificatiilor tehnice de baza, dupa cum urmeaza:

•

robinet cu surub filetat sudat pe tubul exterior realizat printr-un proces de rulare pentru a acorda cea mai
inalta precizie geometrica a piesei si stabilitate absoluta cu o finisare mai buna fara a extrage materialul;

•

conducta interioara perforata la fiecare 100 mm pentru reglarea inaltimii;

•

reglare milimetrica prin piulita cu guler din fonta ductila;

•

stift de siguranta din otel cu rezistenta rezistenta pentru a se alatura tubului exterior si intern;

•

saiba de alunecare si protectie pentru versiunea cu filament ;

•

placa de baza pentru cea mai buna distributie a sarcinii pe pamant si cu o placa de baza a sistemului de
sustinere, cap transversal, furca), in functie de necesitate;

•

dispozitiv cu eliberare rapida cu o singura lovitura de ciocan pentru coborarea automata a popilor cu 5 mm,
fara a deteriora piulita gulerului.

Capacitatea de incarcare a elementelor de sustinere standard
indicate pe tabelul de incarcare a fost calculata cu un factor de
siguranta de 1,7 in legatura cu sarcina de avarie care rezulta din
testul efectuat pe un esantion de proba cu sarcina axiala (certificatele
sunt la sediul nostru ). Producatorul refuza orice responsabilitate
pentru daunele care ar putea aparea din cauza unei incarcari gresite,
din nerespectarea incarcarilor verticale si axiale sau a unei utilizari necorespunzatoare a dispozitivului.Utilizatorului ii
revine responsabilitatea de a dezvolta un proiect static corespunzator de proptire bazat pe utilizarea reala si pe
conditiile de incarcare ale popilor.

Popi Impingere & Tragere
Popii de impingere / tragere au o utilizare foarte eficienta in domeniul utilizarii prefabricatelor, deoarece
permit o perfecta stabilitate a peretilor prefabrati, permitand astfel operatiunile de asamblare si blocare
sigure si economice.

Popi omologati conform DIN EN 1065 Clasa A

CLASA A HPE a orificiului deschis
sau a manșonului, calculat în
funcție de clasa și lungimea la
extensia maximă în conformitate cu
următoarea ecuație:
Sarcina admisă = 30 max l kN la
25,9 kN
l²
Tub intern ø 48,3
Tub extern ø 57
Pin ø 14
Tub intern ø 48,3
Tub extern ø 60
Pin ø 14

Popi omologati conform DIN EN 1065 Clasa B
CLASA B HPE a orificiului deschis sau
a manșonului, calculat în funcție de
clasa și lungimea la extensia maximă
în conformitate cu următoarea
ecuație:
Sarcina admisă = 40 max l kN la 30
kN
Tub intern ø 48,3
Tub extern ø 57
Pin ø 14

l²

Tub intern ø 48,3
Tub extern ø 60
Pin ø 14

Popi Impingere & Tragere Clasa B

Tub intern ø 48,3
Tub extern ø 57 / ø 60
Pin ø 14

Eliberarea rapidă ø 48–60–76 opțională pentru toate accesoriile

Popi omologati conform DIN EN 1065 Clasa C

CLASA C HPE a orificiului deschis sau
a manșonului, calculat în funcție de
clasa și lungimea la extensia maximă
în conformitate cu următoarea
ecuație:
Sarcina admisă = 60 max l kN la 35
kN
Tub intern ø 63,5
Tub extern ø 76
Pin ø 16

l²

Tub intern ø 63,5
Tub extern ø 76
Pin ø 16

Popi omologati conform DIN EN 1065 Clasa D

CLASA D HPE cu orificiul deschis au
aceeasi incarcare pe fiecare inaltime
a extensiei:
Sarcina admisă = 20 kN conform
normei europene EN 1065 Clasa D
ZulF0 = 20 kN
Tub intern ø 48 / 63,5 / 76
Tub extern ø 60 / 76 / 88,9
Pin ø 14 / 16

Popi omologati conform DIN EN 1065 Clasa E

Popi metalici telescopici ajistabili
pentru clasa E bzw. E cu orificiu
expus. calculat în funcție de clasa și
lungimea la extensia maximă în
conformitate cu următoarea ecuație:
ZulFc = 60 x
max l
in kN panala 35 kN
Zul l²Fe= 30 kN
Tub intern ø 63,5 / 76
Tub extern ø 76 / 88,9
Pin ø 16

Piuliță opțională de înaltă
calitate
Forma piuliței de
coborâre indică direcția
de coborâre cand este sub
sarcina.

Popi Impingere & Tragere cu brat dublu

Popi cu brat dublu cu manson peste orificiu
G400 180/320 • 80/110
Tub intern ø 48,3
Tub extern ø 57
Pin ø 14

Popi cu brat dublu cu orificiu exterior
G600 317/570 • 170/300
Tub intern inferior ø 48,3
Tub externo inferior ø 60
Pin ø 14
Tub intern superior ø 63,5
Tub externo superior ø 76
Pin ø 16
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