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 Pažiace systémy  |  Čerpadlá  |  Prístroje na prenájom        

Pažiace systémy 
ALLROUND
Sú skonštruované pre najťažšie nasadenie. 
Zámerné nepoužívanie malých dielov, závitov 
a skrutiek umožňuje najrýchlejšie nasadenie 
týchto pažiacich systémov na stavenisku a za-
ručuje bezproblémovú prácu s nimi počas dl-
hých rokov. 
Viac o výhodách a možnostiach použitia                   
ALLROUND nájdete na strane 4 a 5. 

Už roky sa spoliehame na kvalitu švédskych 
profesionálnych čerpadiel značky GRINDEX. 
Vďaka ich kvalite, spoľahlivosti a rôznym 
možnostiam ich použitia získali tieto čerpadlá 
u zákazníkov veľkú dôveru - v stavebníctve,  
počas záchranných zásahov pri rôznych kata-
strofách, povodniach i pri požiaroch.
Detaily nájdete na strane 6 a 7.

Ponorné a motorové čerpadlá
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Lasery  |  Zameriavacie prístroje a pomôcky  |  Riadiace systémy       

Lasery a zameriavacie 
prístroje
Ponúkame širokú paletu laserových pristrojov pre 
vonkajšie práce, ako aj pre interiérové práce pri 
montáži TZB a pre ostatné úpravy v interiéroch 
stavieb. V našej ponuke nájdete špičkové produk-
ty od popredných svetových výrobcov,  zahŕňajúce 
kompletné riadiace systémy, stavebné aj ručné 
lasery, ako aj ich užitočné príslušenstvo až po 
najmenšie komponenty.
Detaily nájdete na strane 8 a 9.

Riadenie stavebných 
strojov
 
Systémy pre riadenie strojov umožňujú bagrova-
nie pod vodou, presné úpravy sklonov svahov i v 
neprehľadnom teréne, výkopy presne v želanej 
hĺbke, a tiež asfaltovanie presne v potrebnej 
hrúbke a sklone. Systémy pre riadenie stro-
jov umožňujú realizáciu prác až s milimetrovou 
presnosťou a to bez veľkých nákladov na mer-
acie práce.
Detaily nájdete na strane 10 a 11.
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PAŽIACE SYSTÉMY

www.allround.cc

Pažiace systémy 3. generácie
Pažiace systémy ALLROUND, určené na zaiste-
nie výkopov, sa neustále zdokonaľujú, aby boli čo 
najlepšie použiteľné na stavbách. Naším cieľom je, 
poskytnúť užívateľom jednoduché, robustné a odol-
né paženie s dlhou životnosťou. Paženie Allround 
neobsahuje žiadne malé diely (iba robustné čapy a 
závlačky), nepoužíva závity, skrutky ani matice, a 
umožňuje veľmi rýchlu montáž. Za pár minút, v po-
dstate bez nástrojov (stačí len ťažký mechanizmus, 
napr. bager, žeriav) je paženie pripravené priamo na 
stavenisku. Rýchla je aj jeho demontáž. Transport je 
limitovaný len nosnosťou. Rozmery častí paženia vy-
hovujú ložnej ploche bežných nákladných áut.

ALLROUND paženia ponúkame v troch systémoch:

 kompaktný pažiaci systém GIGANT (do hĺbky až 
cca 8 m)

 systém pažiacich boxov MINIBOX, CITYBOX, 
MULTIBOX (do hĺbky až cca 6 m)

 šachtové paženia 

Pažiace boxy ponúkame v štandardných rozmeroch, 
vo variantoch Allround-Minibox, Allround-Multibox 
a Allround-Citybox, aby mohli byť používané v rôz-
nych stavebných podmienkach (najmä s ohľadom na 
šírku, hĺbku a dĺžku výkopu, súdržnosť i tlak zeminy). 

K pažiacim boxom ponúkame aj nadstavbové boxy 
(nadstavbové boxy majú na rozdiel od pažiacich 
boxov špicaté hrany bočných stien-pažníc, ktoré 
uľahčujú vtláčanie boxu do výkopu), mobilné hrany, 
aj predlžovacie rozpery pre širšie výkopy.
Mobilná hrana je po dĺžke zašpicatená a je to prída-

vný dielec, ktorý umožňuje premenu nadstavbových 
boxov Allround na plnohodnotné pažiace boxy, čím je 
možné nadstavbové boxy viacúčelovo, a teda výhod-
ne používať. Mobilné hrany su k dispozícii pre všetky 
nadstavbové boxy. Jednoducho a rýchlo sa montujú 
vždy dvojicou oceľových čapov na  pažnicu  nadstav-
bového boxu (oceľový panel tvoriaci jeho stenu). 

Novinkou v ponúkanom programe sú Manhole boxy, 
najpevnejšie na trhu. Využiteľné sú napr. vo výko-
poch pre inžinierske siete, v miestach, kde je potreb-
né vybudovať širšie šachty.

Paženia ALLROUND sa vyznačujú extrémne vyso-
kou odolnosťou v tlaku, čím je zaručená najvyššia 
bezpečnosť pre ľudí vykonávajúcich práce vo  výko-
poch.

Všetky Allround pažiace systémy spĺňajú i prekoná-
vajú prísne predpisy TBG.
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PAŽIACE SYSTÉMY

ALLROUND
výhody na prvý pohľad
 technicky vyzreté systémy ponúkajú bezpro-

blémovú prevádzku na veľa rokov 

 žiadne malé diely

 žiadne skrutky 

 žiadne závity

     hladké plochy zjednodušujú zabudovanie 
paženia do výkopu, aj jeho následné vytiah-
nutie 

 spoľahlivé spracovanie predlžuje životnosť

 štvorhranová konštrukcia a minimum dielov 
mnohonásobne zvyšujú odolnosť  

 mobilná špicatá hrana výrazne rozširuje 
možnosti využitia
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Už 75-rokov vyrába švédska firma GRINDEX elektrické ponorné čerpadlá.                                
GRINDEX si za obdobie svojho pôsobenia na trhu získala a udržala dôveru profesi-
onálov vo viac ako 100 krajinách. Spoľahlivosť a vynikajúca kvalita sú dôvodmi, pre 
ktoré sme sa zamerali na tieto špičkové produkty. Dlhá životnosť čerpadiel GRINDEX 
garantuje bezpečnosť vašich investícií na celé roky.

Čerpadlami značky PRORIL sme doplnili náš sortiment ponorných čerpadiel na od-
padovú vodu, kalových čerpadiel, čepadiel na čerpanie piesku s miešacími alebo 
rezacími nadstavcami. Uplatnia sa od čerpania odpadových vôd v domácnostiach, 
cez použitie na stavbách, čerpanie povrchových vôd, až po zariadenie komunálnych 
a priemysel-ných ČOV. Ponúkame aj menšie stavebné čerpadlá s výkonom motora 
od 0,4kW, ako aj čerpadlá na odčerpanie zbytkovej vody, aj vo veľmi odolnom nere-
zovom vyhotovení.

Taliansky výrobca Dragflow ponúka jedinečnú radu modelov čerpadiel, určených 
špeciálne na čerpanie tekutín s vysokým obsahom pevných a abrazívnych látok,                    
aj pieskov a štrkopieskov pod vodnou hladinou. Čerpadlá Dragflow vynikajú 
robustnosťou a dlhou životnosťou.
 
Značka BBA Pumps je už vyše 60-rokov známa v oblasti čerpacej techniky. BBA 
Pumps ponúka riešenia pre stavebníctvo, banský priemysel, rozsiahle odčerpávanie 
a zároveň i riešenia v oblasti prenájmu čerpadiel. BBA Pumps ponúka čerpadlá 
pre projekty, ktoré riešia znižovanie hladín spodných vôd, protipovodňovú ochranu, 
výstavbu tunelov, a tiež pre lodný, ropný a plynárenský priemysel, aj pre prácu v 
kameňolomoch. 

Ako sesterská spoločnosť AM Baugeräte, ktorá je 
na rakúskom trhu vedúcou spoločnosťou v ponuke 
čerpadiel, disponujeme podobne aj na Slovensku 
rozsiahlym sortimentom ponorných a motorových 
čerpadiel od popredných výrobcov.

Ponúkame vám čerpadlá značiek GRINDEX, PRO-
RIL, DRAGFLOW a BBA pre rozsiahle možnosti ich 
nasadenia, či už na odvodnenie stavenísk, odvede-
nie vodných tokov, odčerpanie spodných vôd, až po 
ťažbu štrkopiesku. 

Pre uvedené účely nájdete u nás tie správne 
čerpadlá. Sú určené:

	na čerpanie vody z výkopov, znečistenej vody, 
vody s obsahom abrazívnych látok a chemicky 
agresívnej vody

 na čerpanie kalov, bentonitu, priemyselných kva-
palín 

 na čerpanie aj ťažbu pieskov a štrkopieskov pod 
vodnou hladinou.

ČERPADLÁ

Profesionáli dôverujú čerpadlám značkových výrobcov
Y

E
A

R
S

 

1 9 4 0  -  2 0 1 5   

GRINDEX
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Naše výhody na prvý pohľad
 veľký výber špičkových čerpadiel a 

príslušenstva pre rôzne účely

 odborné poradenstvo pri kúpe nového 
čerpadlá

 spoľahlivý servis

 plne vybavený sklad náhradných dielov

 veľký výber použitých strojov

 rýchly prenájom nových aj použitých čerpadiel

ČERPADLÁ
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PACIF IC LASER
SYSTEMS

Prístroje zo série PLS-Laserov, kalifornských špecialistov firmy 
Pacific Laser Systems, poskytujú presné zameranie pri práci 
v interiéri ako aj v exteriéri. Precíznosť je samozrejmosťou. 
Okrem toho sú jednoducho ovládateľné. Jediným stlačením 
tlačidla umožňujú prepínanie laseru na vnutorné a vonkajšie 
použitie, vyznačujú sa aj výnimočne dobrou viditeľnosťou la-
serového lúča.

geo-FENNEL je inovatívny výrobca laserovej zameriavacej techniky a svetovo uznávaných produktov.
Rozsiahly program tvoria:

 Rotačné lasery         Nivelačné prístroje

 Čiarové a bodové lasery        Totálne stanice

 Ďiaľkomery         Theodolity 
 
     Kanálové lasery                    GPS - systém

LASERY- A

Takmer 200-ročnými skúsenosťami je Leica Geosystems pionier v rozvoji a výrobe meracích prístrojov.                
Rozsiahly program tvoria:

 Digitálne nivelačné prístroje       Optické nivelačné prístroje

 Rotačné lasery         Kanálový laser

 Totálne stanice         GPS - systém

 Leica DISTO diaľkomery                    Čiarové a bodové lasery

 Leica 3D Disto         Interiérové lasery

 Vyhľadávače vedenia   

 Strana 8
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Naše výhody na prvý pohľad
 veľký výber top-prístrojov od špičkových výrobcov

 odborné poradenstvo pri kúpe noveho prístroja

 spoľahlivý servis

 opravy všetkých ponúkaných značiek

 rozsiahly sklad náhradných dielov

 poskytneme nahradný prístroj počas opravy vášho 
prístroja

 možnosť rýchleho prenájmu nových a použitých 
sprístrojov

MERACIE PRÍSTROJE

 Strana 9
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Automatizujte vaše procesy na stavenisku pomocou 
systémov na riadenie stavebných strojov. Ponúkame 
systémy vedúcich výrobcov na svetovom trhu, od sy-
stémov na jednoduchú a presnú kontrolu výšok až po 
3D automatické systémy. 

Automatizácia a optimalizácia riadenia stavebných 
strojov a meracích prác zvyšuje produktivitu a znižuje 
prevádzkové náklady na stavbe.

Okrem jedinečných systémov Leica, určených na     
riadenie stavebných strojov, ponúkame v spolupráci 
s našou rakúskou sesterskou spoločnosťou AM Bau-
geräte pre ponúkané prístroje aj úplný autorizovaný 
servis. Sme vám k dispozícii so servisným a dielens-
kým personálom, s kvalifikovanými špecialistami pre 
oblasť merania, ako aj výpočtovej techniky. Tým vám 
garantujeme optimálnu podporu vo všetkých oblas-
tiach. Snažíme sa poskytovať komplexné služby na 
jednom mieste!.

RIADENIE STAVEBNÝCH                  
STROJOV

 iCON 2D/3D panely sú plne integrované do port-
fólia Leica iCON produktov

 unifikované užívateľské rozhranie umožňujúce 
prechod z 2D na 3D panely

 bezproblémová dátová komunikácia medzi iCON 
office, riadiacim systémom stavebného stroja a 
iCON meracím senzorom

 jedinečný koncept PowerSnap umožňuje flexibilnú 
a rýchlu výmenu ovládacích panelov na staveb-
ných strojoch

 3D-panely majú super rýchly modem HSPA a pod-
porujú Wi-Fi 

 podporuje Leica iCON telematics pre rýchlejší a 
jednoduchší prenos dát z kancelárie až do sta-
vebného stroja, podporuje na diaľku aj funkcie pre 
riadenie a správu stavebného strojového parku.

Riadenie stavebných strojov pre profesionálov

Optimalizujte využitie vašich stavebných strojov 
a zvýšte vašu produktivitu s iCONtrol, najnovším 
riešením pre riadenie strojov. iCONtrol riešenia ko-
munikujú bezproblémovo s iCONstruct senzormi 
a prostredníctvom iCON office budete mať priamo 
z kancelárie pod kontrolou hladký priebeh prác a 

zvýšite tak produktivitu na stavbe.
Rozšírte ešte viac Vaše možnosti pomocou Leica 
iCON telematics Services pre vzdialenú podporu, 
pre jednoduché datové prenosy a pre riadenie vášho 
stavebného strojového parku.

iCONtrol: 
Na mieru šité riešenia pre riadenie stavebných strojov

Prednosti iCONtrol
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Naše výhody na prvý pohľad
 veľký výber top prístrojov od špičkových výrobcov

 kvalitné poradenstvo pri kúpe nového prístroja

 permanentný servis

 opravy všetkých ponúkaných značiek

 plne vybavený sklad náhradných dielcov

 poskytneme nahradný prístroj ak je váš v oprave

 možnosť rýchleho prenájmu nových a použitých 
strojov

RIADENIE STAVEBNÝCH                
STROJOV          

21

iGD4SP eignet sich besonders für Kunden, die ein Sechswegeschild (PAT) auf ihrer Raupe 
montiert haben.  Die zweite GNSS-Antenne am Schild steigert die Genauigkeit, die Sie 
beim Arbeiten in anspruchsvoller Umgebung wie an Steilhängen mit angewinkeltem Schild 
erreichen können. 

Duale GNSS-Konfiguration

Dank der SP-Technologie kombiniert mit einer doppelten GNSS-Antennenlösung können Sie Ihre Maschine bei voller 
Geschwindigkeit bedienen, während das Schild angewinkelt ist, um das Material im Arbeitsprozess effizient, schnell und 
kontrolliert zu bewegen. Beginnen Sie mit einem GNSS-Basissystem, dem iGD3, und erweitern Sie dieses dann je nach 
Bedarf um Komponenten, bis Sie über ein modernes iGD4SP Raupensystem verfügen.

Die unerreichte Geschwindigkeit und Präzision der SP-Technologie führen zu neuen 
Möglichkeiten. Die verbesserte Hydrauliksteuerung ermöglicht schnelleres Planieren mit 
gleichmäßigeren Ergebnissen. Der Bedarf an Nacharbeiten und der Einsatz von zusätzlichen 
Maschinen sinkt deutlich. Halten Sie die Geschwindigkeit, ohne die Präzision zu opfern.

SP Sensor
Die Sensor-Technologie von Leica Geosystems bietet 
hohe Präzision bei noch höherer Geschwindigkeit

iCP42  
Bedieneinheit 

iCG82 GNSS- 
Maschinenempfänger

CGA60 GNSS- 
Antenne

SP14 Sensor

Vervielfachen Sie die Arbeitsleistung Ihrer Raupe mit SP!

iCON grade
iGD4SP, 3D-Raupensystem
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Ponúkame široký sortimet diamantových rezných 
kotúčov pre benzínové píly, uhlové brúsky a elektrické 
rezače, na rezanie asfaltu, betónu, železobetónu, 
muriva, tvrdých prírodných i umelých kameňov, mra-
moru a iných materiálov.

Všetky kotúče sú vyrábané podľa najnovších techno-
logických výrobných procesov, sú testované v súlade 
s platnou európskou normou EN13236 a označené.

 asfalt  betón

    Diamantové rezné kotúče!                                                     Kvalita, o ktorej sa hovorí!

 asfalt-betón

 železobetón
 betón
 prírodné a umelé kamene
 žula

Diamantové vŕtacie korunky

 železobetón
  betón
  betónové výrobky

Diamantová kombi fréza 

Rezný kotúč s tenkým, uzatvoreným turbo rezným 
obvodom. Výška segmentu 7 mm, jednostranne 
komplentne osadený diamantovými frézovacími fa-
zetami.

 plastové rúry rôznych druhov

Innovativ in Werk-

DIAMANTWERKZEUGE

AM Baugeräte HandelsgmbH, A-2281 Raasdorf,  Oberes Bahnfeld 2, Tel.: (+43) 02249 28 495, Fax: (+43) 02249 28 4 95-20  
Firmenbuchnummer: FN 140190m, Firmenbuch: LG Korneuburg, e-mail: office@am-laser.at, www.am-laser.at
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Diamant-Kombi-Fräser
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■   nový bezpečnostný uzáver s poistkou zabraňuje náhodnému striekaniu                

■   špeciálny sklápací ventil pre upside-down aplikáciu

■   vynikajúca adhézia aj na vlhkých povrchoch

■   označenia sú dobre viditeľlné 6-9 mesiacov

■   vysoko kvalitná krycia schopnosť

■   jednoduché použite aj s rukavicami

■   použiteľné do -20°

■   odnímateľný uzáver pre špeciálne použitia

■   ekologicky a zdravotne nezávadný

■   obsah 500 ml

Profesionálne značkovacie spreje spĺňajúce 
najvyššie nároky

Patentovaný bezpečnostný uzáver na zlepšenie funkčnosti a 
zvýšenie ochrany!

zaistené nezaistené

MCGB MCBU MCGN MCOE MCWS MCPK MCRTFarby
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Značkovací vozík
Umožňuje rýchle a čisté vyznačenie ostrých a rovnomerných čiar.

■ plastové koliesko umožňuje jednoduchý pohyb

■ čisté línie

■ použiteľný aj bez kolieska

Značkovacia pištoľ Spotmarker
Umožňuje rýchle a šisté značenie nelineárnych vzorov v rozmedzí od 20 
do 50 cm.

■ jednoduchá a efektívna manipulácia

■ umožňuje presné nastavenie a ovládanie

Príslušenstvo k sprejom

■ plavákové spínače

■ plávacie pontóny

■ rýchlospojky

■ Trevira-hadice „Nemecko“

■ HILCODUR-  plne syntetické hadice

■ zásuvky s meničom fáz

■ univerzálny motorový istič

■ zinková anóda

■ rozvodné skrinky

■ prechody z čerpadla na hadicu

■ a iné

Grindex AB  •  Box 7025  •  174 07 Sundbyberg  •  Sweden  •  Tel +468 606 66 00  •  Fax +468 745 53 28  •  marketing@grindex.com

Pump raft for drainage pumps

Pump is not included. Published: 2009.05

Grindex pump raft is a handy solution to the problem with a drainage pump that digs itself 
down in sand and mud when operating. The raft keeps the pump floating, minimising the 
unnecessary wear that comes from pumping sand. 

Grindex pump raft is made of oil resistant polyethylene, filled with expanding polystyrene. 
This raft model is very easy to install and is available in two sizes.

Technical data
For pump 
model Lifting capacity Outer 

dimension (A)
Inner 

dimension (B) Height (C) Total height (D)

Micro
Macro
Minex

25 kg 550 mm 247 mm 200 mm 473 mm

Minette
Minor
Major

55 kg 820 mm 400 mm 210 mm 584 mm

B

C

D

A

Príslušenstvo k čerpadlám
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■ Smart ROD - digitálna laserová meracia lata

■ spájkovačka s káblom

■ laserový prijímač

■ výstražné kužele

■ rámy zápisníkov pre zameriavanie

■ detektory plynu

■ indikátory teploty

■ merače vlhkosti

■ prizmatické tyče

■ prizmy

■ meracie kolieska

■ oceľové pásmo pre zameriavačov

■ zvinovacie metre, skladacie metre

■ klince, čapy, kolíky

■ teleskopické laty

■ teleskopické výtyčky

■ digitálne sklonomery s laserom

■ vodováhy

■ statívy

■ nivelačné laty

■ libely pre nivelačné laty

■ digitálne uhlomery

■ magnetické terčíky pre zvýraznenie laserového 

lúča

■ podložky bez/s optickou olovnicou

■ a iné

Príslušenstvo pre zameriavanie



AM Baugeräte HandelgmbH
Oberes Bahnfeld 2  |  A-2281 Raasdorf
Tel. +43 2249 28 495
office@am-laser.at
www.am-laser.at

 Predávame, servisujeme a opravujeme bežné 
výrobky uvedených značiek 
Microlaser, Topcon, Trimble (Spectra), Leica, 
Laser Alignment, Pentax, Nestle, Theis, Moba, 
Sokkia, Grindex, Proril, Flygt, Weda, Pumpex

 Nové alebo použité 
Podľa potreby si môžu naši zákazníci vybrať z 
našich nových alebo použitých strojov, prístro-
jov a zariadení.                                   

 Možnosť rýchleho prenájmu 
Takmer všetky naše stroje prenajímame.

 Náhradný prístroj 
Poskytneme promtne nahradný prístroj, ak je 
Váš v oprave. 

 „ISO certifikácia“ rôznych značiek v AM Bau-
geräte 
Kontrola podľa ISO smerníc s obdržaním pro-
tokolu o skúške.

 Zákaznícky servis podporovaný SW 
Naši zákazníci môžu servis svojho komplet-
ného strojového parku a zariadení technicky 
sledovať cez internet. Bezproblémová kontrola 
kvality a nákladov je tým zaručená!

 Priamy kontakt k výrobcom 
Naši technici sú školení priamo príšlušnými 
výrobcami. O každej novej zmene, príp.
vylepšení sú pravidelne infomovaní mailom.

 Originálne náhradné diely 
Používame zásadne iba originálne náhradné 
diely. Týmto garantujeme 100% kvalitu podľa 
noriem.

 Radi poskytujeme naše vedomosti aj iným 
Vedomosti motivujú a poskytujú istotu. Vašich 
zamestnancov vyškolíme aj priamo u vás. 
Produktové školenia a školenia základných 
technických znalostí a zručností vykonávame 
prostredníctvom kompetentných odborníkov.

 Dlhá životnosť – rozumná starostlivosť šetrí 
náklady 
Chceme, aby ste mali z vašich strojov a 
prístrojov dlhodobý osoh. Využije na servis-
né práce zimné obdobie. Náš servis zahŕňa 
všetky zameriavacie prístoje a čerpadlá.

AM Baugeräte je ako jediný predajca v 
Rakúsku vybavený s Hightech Alignment 
Range  na vykonávanie laserových skúšok

Predaj - Prenájom - Servis - Opravy
Leasing - Financovanie - Poradenstvo - Záruka

Využite našu odbornosť

ALLROUND INTERNATIONAL k.s.
Ul.Svornosti 42  |  SK - 821 06  Bratislava
Predaj: Juraj Kovačovič
Tel. +421 948 787 925
juraj.kovacovic@allroundslovakia.sk
www.allround.cc  |  www.allroundslovakia.sk


