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ALLROUND ALU Pažiace systémy – čas na ultraľahký pažiaci 
  

 

ALU-SUPER-SIZ-BOX s nadstavbou: 
7200 mm dĺžka x 4800 mm výška a  
4 tony váha 

  

 

ALLROUND v spolupráci s austrálskou spoločnosťou Lite Guard prináša na európsky trh 
veľké pažiace boxy z hliníka ako prvý európsky výrobca tohto druhu paženia.  

Zoznámte sa s ALU paženiami. Je čas na ultraľahký pažiaci systém, ktorý je vhodný aj 
pre radu minibágrov. ALLROUND našiel u austrálskeho výrobcu LITE Guard ideálneho 
patrnera, aby urobil z nemožného reálne: ultraľahké veľkoplošné ALU hliníkové pažiace 
systémy pre európsky trh.  

Výhoda hmotnosti hliníkových pažení ALU ALLROUND oproti obvyklým oceľovým 
paženiam je obrovská.  

ALU-SUPER-SIZE-BOX s dĺžkou od 7,2 metra a výškou od 2,4 metra prináša presne         
2 tony váhy. Porovnateľné oceľové pažiace systémy vážia viac ako dvojnásobok. 

 

Aj pre ALU pažiace systémy platia, popri hmotnosti, tak dôležité výhody a vlastnosti ALLROUND pažení, ako napr.:  
- robustnosť 
- robustné pravouhlé teleskopické rozpery  
- žiadne malé časti 
- žiadne skrutkovacie alebo doťahovacie spojenia 

- žiadne závity 
- kompaktná konštrukcia 
- variabilné priechodné výšky 
- rýchle spojenia čapov  

 

 
Taktiež osvedčené ALLROUND MULTI pravouhlé teleskopické rozpery sú plne kompatibilné s ALU hliníkovými pažiacimi 
platňami.  

Samozrejme sme ostali naďalej plne verní nášmu základnému princípu, a to dať používateľovi k dispozícii jednoduchú, 
robustnú a dlhodobú techniku kvalitných pažiacich systémov.   

 

Pri ALLROUND šachtových paženiach neexistujú 
žiadne malé časti a žiadne závity. To umožňuje 
najkratšie časy pre montáž na stavbe. Presne 
tak isto rýchlo je možné box znovu 
rozmontovať, a tak zabezpečiť transport do 

cieľa (na stavbu alebo do skladu) v závislosti od 
tonáže kamióna a od rozlohy nakladacej plochy. 
Také množstvo paženia ako s ALU konštrukciou 
nebolo možné až doposiaľ prevážať na jednom 
kamióne.  

 

 

Jednoduché zloženie v obrázkoch. Za 20 minút je box s nadstavbou plne zložený.  
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Vľavo 7200 mm dlhý Super-Size-Box, vpravo 
3600 mm dlhý ALU-Super-Box, vrátane 
nadstavbových elementov. 

 

 

Nové ALLROUND ALU hliníkové pažiace systémy sú k dispozícii                                          
vo dvoch vyhotoveniach: 
 
 

Ako ALU-SUPER-Box 

Rozmery v mm              váha boxu    únosný zemný tlak 
       (kN/m²) 
3100D x 1950V x 90H     690 kg 50 kN/m² 
3600D x 2400V x 90H     970 kg 38 kN/m² 
4000D x 2400v x 90H   1070 kg 25 kN/m² 

 

 

Ako ALU-SUPER-SIZE-Box 

Rozmery v mm   váha boxu     únosný zemný tlak 
           (kN/m²) 
4000D x 2400V x 150H     1220 kg     78 kN/m² 
5000D x 2400V x 150H     1490 kg     60 kN/m² 
6000D x 2400V x 150H     1750 kg     45 kN/m² 
7200D x 2400V x 150H     2070 kg     36 kN/m² 

 

 

Pre všetky typy ALU hliníkových pažení sú k dispozícii aj nadstavbové boxy s tými istými rozmermi. Takto je možné pri 
použití boxov realizovať maximálnu vstavanú hĺbku 4,8 metra na maximálnu dĺžku boxov 7,2 metra. 
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ALU šachtové paženie                                                   
(dĺžka 7200 x šírka 3600 x výška 4800)                            
pri hmotnosti len od 6 ton 

Tie isté ALU pažiace platne je možné použiť celkom jednoducho aj 
pre šachtové paženie, a to vďaka špeciálne konštruovaným 
rohovým adaptérom. Prostredníctvom variabilnej použiteľnosti 
pažiacich platní je možné poskladať rôzne šachtové veľkosti. Od 
šachtových pažení veľkosti od 3100 mm x 3100 mm a výšky od 1950 
mm do 7200 mm x 7200 mm a výšky od 4800 mm je možných 
viacero variácií, a to pri najnižšej hmotnosti.  

 

 

 

 

ALLROUND ALU hliníkový pažiaci systém je v mnohých prípadoch 
zaťažiteľnejší ako porovnateľné pažiace systémy z ocele, keď sa jedná o 
maximálne pracovné zaťaženie. Spĺňa všetky bezpečnostné požiadavky 
európskych noriem EN 13331.1 a 13331.2.  

 

S revolučnými ALU hliníkovými pažiacimi boxami nasadzuje ALLROUND 
opäť nové kritériá v oblasti pažiacich systémov pre európsky trh.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


