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IMER International

IMER Equipment
Rapolano Terme (Siena), Italia

IMER Access
Pegognaga (Mantua), Italia

 

Le O�cine Riunite - Udine

Basaldella di Campoformido
(Udine), Italia

IHIMER

San Gimignano
(Siena), Italia

IMER - L&T

Aksaray, Turcia

SEDIU CENTRAL

Poggibonsi (Siena), Italy

Acces IMER -  Platforme autoridicătoare
Pegognaga (Mantua), Italia

Echipamente IMER
     

Rapolano Terme (Siena), Italia

Utilaje pentru construcţii  
       (Terasamente)
San Gimignano (Siena), Italia

Utilaje pentru fabricarea betonului

Basaldella di Campoformido (Udine), Italia

Utilaje pentru fabricarea betonului  

Aksaray, Turcia

Sediul central al Grupului IMER 
Poggibonsi (Siena), Italia

IMER Franta - Întreprinderile WORMS
(Generatoare de putere)

Paris, Franta

Cu un personal de peste 550 de angajaţi, Grupul are 6 fabrici, 
care ocupă o suprafaţă totală de peste 390 de mii de mp (din 
care 85.600 suprafaţă acoperită).

Grupul IMER se mândeşte cu o gamă aproape completă de 
utilaje şi echipamente de construcţii.

IMER Franta
Grenoble, Franta

IMER Shanghai
Shanghai, China

I.M.E.R Maroc
Casablanca, Moroc

IMER Orientul Mijlociu

Beirut, Liban

IMER ORU Orientul Îndepărtat

Singapore

IG Rusia
Lipetsk, Russia

IMER USA
Washington, DC

Hayward, California

IMER Direct (GB)
Birmingham, Marea Britanie

IMER Iberica
Zaragoza, Spania

       (Utilaje pentru construcţii)
(Utilaje de aplicare şi transportare a mortarului)

Începând din anul 1967, tendinţele 
pieţei şi ale exportului au determinat 
Societatea să se extindă pe pieţele 
străine şi să înfiinţeze sucursale de 
vânzări în străinătate. 
În prezent există nouă sucursale în 
Europa, Statele Unite, Asia and Africa.

O forţă care se află în spatele extinderii 
Grupului o reprezintă centrele 
importante de angajare şi distribuţie 
din lume, în vreme ce în Italia o reţea 
de peste 1000 de agenţi comerciali 
asigură o largă a acoperire a pieţei.

(Staţii de dozare, autobetoniere şi pompe)

(Autobetoniere) 
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Componente de înaltă calitate şi tehnologie modernă

Calitate şi siguranţă maximă a operatorului

Produse şi servicii pe Internet: www.imergroup.com

Responsabilitate pentru mediu

Peste cincizeci de ani de experienţă în construcţii, combinaţi cu 
un Dep. eficient de Cercetare şi Dezvoltare IMER influenţează 
profund caracteristicile tehnice, pe care proiectarea 
computerizată le transformă în calitate de vârf, înaltă 
performanţă şi produse de îndelungată rezistenţă.

Criteriile de înalt profesionalism al produselor  IMER implică un 
control exigent al  tuturor materialelor şi componentelor folosite 
în producţie. Calitatea fabricării utilajelor continuă cu procesele 
tehnologice sofisticate caracterizate de staţii automatizate 
pentru lucrări de sudură în construcţii şi „insule multifuncţionale” 
automatizate pentru unele linii de produse. Procesul de 
producţie este completat de sistemul de vopsire automată, care 
foloseşte răşinile poliesterice pentru a asigura strălucire şi 
rezistenţă maximă împotriva agenţilor de uzură mecanică şi 
atmosferici.

Probele efectuate în condiţii de lucru continuu au verificat 
calitatea utilajelor înainte de a fi lansate pe piaţă. Fabricate în 
deplină conformitate cu Directiva privind echipamentele tehnice, 
IMER utilajele sunt prevăzute cu dispozitive importante de 
siguranţă: buton de urgenţă şi întrerupătoare electrice de limită. 
Manualul de utilizare (care conţine tabele cu piesele de schimb 
şi declaraţia de conformitate CE), însoţeşte fiecare produs IMER 
şi ajută la exploatarea cu uşurinţă şi în siguranţă a produsului.

Site-ul www.imergroup.com prezintă printr-o concepţie grafică 
modernă aspectele comerciale şi tehnice asociate activităţilor 
secţiilor Imer Group. Site-ul prezintă catalogul de produse 
complet, cu tabele şi specificaţii şi oferă utilizatorilor posibilitatea 
de a consulta, în spaţiul confidenţial, imaginile detaliate ale 
utilajelor, listele cu piesele de schimb şi preţurile acestora.

Echilibrul dintre dezvoltarea industrială şi protecţia mediului se 
atinge printr-o îmbunătăţire continuă a proceselor de producţie, 
a practicilor de ambalare şi de combatere a poluării.

Pagina 5 din 48



6

PROTECŢIE TERMICĂ

 

SIGURANŢĂ MAXIMĂ 
PENTRU OPERATOR

 

TENSIONARE RAPIDĂ A CURELEI 
DE TRANSMISIE

PALETE DE AMESTECARE 
FILETATE

BETONIERĂ IMER

A

A

D

B

E

G

B

D EF

C

Toate piesele mobile sunt protejate în 
mod adecvat.

Cureaua de transmisie a motorului este uşor de 
tensionat în siguranţă.

Paletele de amestecare sunt asamblate 
cu buloane pentru a fi schimbate uşor; 
cuva rezistă mai bine la riscul de 
spargere, care este mai mare la 
punctele de sudură, în cazul paletelor 
sudate.

Betoniera Imer este elaborată pe baza 
unor elemente distincte: cuva cu bază 
largă dublată, geometria deosebită a 
paletelor de amestecare şi turaţia 
redusă a cuvei. Materialul mixat, 
analizat de sistemul de site progresive 
este omogen şi bine amestecat.

Toate utilajele prevăzute cu motor 
electric dispun de un întrerupător IP 55 
cu bobină de tensiune minimă. Protecţia 
termică protejează motorul de 
suprasarcină, iar bobina de tensiune 
minimă previne repornirea involuntară a 
maşinii după o pauză de tensiune. 
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MOTOREDUCTOR

G

BUCŞE SPECIALE
PENTRU BASCULARE FIABILĂ

COMENZI EXTERNE “LA ÎNDEMÂNĂ”

C

CUREA DE ÎNALTĂ REZISTENŢĂ

F

SE POATE STIVUI PENTRU 
DEPOZITARE 

NORME DE REFERINŢĂ

•  Conformitatea cu cerinţele Directivei     
 privind echipamentele  (2006/42/EC)
• Conformitate cu Directivele CEE     

(2006/95/EC, 2004/108/EC, 2000/14/EC)
• Au fost aplicate următoarele Standarde     

armonizate
EN ISO 12100-1-2, EN 60204-1,  
EN 12151.

Bucşele de rotaţie a braţului cuvei sunt fabricate dintr-un material special 
antifricţiune, poliamidă, şi prevăzute cu niplu de ungere. Acestea sunt 
caracterizate de o înaltă rezistenţă la uzură şi abraziune şi asigură fiabilitatea 
şi durabilitatea, mai ales în cazul folosirii continue.

Întrerupătorul electric şi ştecherul sunt amplasate direct pe partea volanului de 
basculare, fiind astfel uşor de folosit.

Cureaua de transmisie a motorului este din Poly V de înaltă rezistenţă, 
este închisă în braţul cuvei şi protejată de o apărătoare adecvată

Adoptarea motoreductorului asigură protecţia împotriva răsturnării 
accidentale şi oferă siguranţă maximă, eliminând orice riscuri posibile 
întâlnite de obicei la utilajele tradiţionale.
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(*) Model trifazic 400V/50Hz disponibil la cerere (**) Capacitatea de amestecare depinde de tipul de material şi de înclinaţia cuvei.

SYNTESI90
85
80
75
70
65

betoniere obişnuite

NPS în poziţia operatorului în dB(A)

80
77

74
72

Modelul cu motor pe benzină
Syntesi 190, 250, and 350
Subaru Robin EX 17DU IMER (4,2 kW)

Transport şi depozitare
Modelele  Syntesi 190, 250, 300 şi 350 pot  

fi suprapuse pentru transport şi depozitare

Linişte maximă
Noul sistem de acţionare reduce zgomotul şi 

face ca betonierele SYNTESI să fie deosebit de silenţioase. 

Syntesi 140 HDPE Syntesi 140 Syntesi 350

Dotări standard
Motor monofazic  230V/50Hz (toate modelele) – întrerupător IP55 şi bobină de tensiune minimă

Aplicaţii

SYNTESI 140
cu dublă

izolaţie standard 
conform Std. EN12151

 Syntesi 140
 Syntesi 350

220V/60Hz SPH

motoare disponibile :

  SYNTESI 140 SYNTESI 160 SYNTESI 190∗ SYNTESI 250∗ SYNTESI 300∗ SYNTESI 350∗
Capacitate cuvă /producţie lot** litri  138/~100 160/~115 190/~160 235/~190 314/~250 345/~280

 mm 610 610 702 702 823 823 
Dimensiuni roţi  Ø mm 200x50 200x50 295x54 370x85 385x90 385x90
  kW 0.3 0.3 1 1 1.4 1.4 
Curent de regim 230V  A 2.2 2.2 5 5 8 8
  kW – – 4.2 4.2 – 4.2 
 NPS motor el./motor benz. în poz. operatorului  dB(A) 72/– 72/– 72/85 72/85 72/– 72/85
  kg  54/– 59 106/125 119/143 173/– 175/186 
Dim. utilaj cu motor el. w/l/h  mm 800/1330/1220 800/1330/1280 793/1465/1334 840/1465/1476 930/1610/1575 930/1610/1600
  mm – – 793/1790/1334 840/1790/1476 – 930/1920/1600 

Transport şi depozitare 
Betoniera Syntesi 140 se livrează 

dezasamblată în cutie de carton

Concepută şi construită pentru a rezolva problemele specifice ale 
betonierelor tradiţionale. Betonierele IMER au 2 reductoare in baie de 
ulei, unul pentru rotirea cuvei, iar cel de-al 2-lea pentru rabatarea 
foarte usoara a acesteia, rezultand un utilaj usor, silentios, dar 
totodata robust si fiabil.

Versiune cu motor pe benzină Subaru Robin EX 17DU IMER 4,2 kW (Syntesi
190, 250, 350), alimentare cu benzină fără plumb

Sistem de transmisie cu curea de înaltă rezistenţă şi angrenaje de oţel în baie de 
ulei care nu necesită întreţinere

Bară pentru tracţiune

Model de benă din plastic, disponibil în Syntesi 14

Diametru cuvă

Putere nominală motor electric 230V/50Hz

Puterea motorului pe benzină

Greut. utilaj cu motor el./motor benzină

Dim. utilaj cu motor pe benzină w/l/h
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Transport şi depozitare
Betonierele Syntesi 350 LA pot fi 

stivuite pentru transport şi depozitare 

Dotări standard Syntesi R

Dotări standard Syntesi 350 LA

Dotări standard Syntesi 350RS

  syntesi 190 R  syntesi 250 R  syntesi 350 R  syntesi 350 LA   syntesi 350 RS
  l 190/160 235/190 345/280 345/280 345/280

      mm 702 702 823 823 823 
 Ø mm 2.50/8" 4.50/10" 135/13" 135/13" 4.50/10"

  kW 1 1 1.4 – 1.4 
 A 5 5 8 – 8 

 kW 3.2 3.2 4/4.2 4/4.2 4.2 
 dB(A) 72/85 72/85 72/83 –/85 72/85

  kg 128/144 160/176 224/232 –/186 215/240 
 mm 1500/1610/1440 1500/1750/1580 1610/2270/1690 – 1225/1875/1600

  mm 1770/1610/1440  1770/1750/1580  1910/2270/1690  930/1920/1600  1225/1920/1600 

(*)Capacitatea de amestecare depinde de tipul de material şi de înclinaţia cuvei.

Syntesi S350 R

Syntesi 350 LA

Capacitate cuvă /producţie lot**

Dimensiuni roţi

Curent de regim 230V

NPS motor el./motor benz. în poz. operatorului

Dim. utilaj cu motor el. w/l/h

Diametru cuvă

Putere nominală motor electric 230V/50Hz

Puterea motorului pe benzină

Greut. utilaj cu motor el./motor benzină

Dim. utilaj cu motor pe benzină w/l/h

Motor electric monofazic 230V/50Hz – amplasat în compartiment protejat 
împotriva prafului şi agenţilor atmosferici 

Model cu motor pe benzină  Subaru EX13 3.2 kW (Syntesi 190R, Syntesi 
250R) sau Subaru EX17 4.2 kW (Syntesi 350R)

Sistem de transmisie cu curea de înaltă rezistenţă şi angrenaje de oţel 
în baie de ulei care nu necesită întreţinere

Bară de tracţiune pentru transport rutier cu viteza de până la 90 km/h 
(tractarea este valabilă numai în ţările unde este permisă)

2 roţi pneumatice

Sistem de transmisie cu curea de înaltă rezistenţă şi angrenaje de oţel în 
baie de ulei care nu necesită întreţinere

Motor pe benzină Honda GX 160 4 kW sau  Subaru EX17 4.2 kW

Bară de tracţiune pentru transport pe amplasament (nu pe şosea)

2 roţi pneumatice

Motor electric monofazic 230V/50Hz 1,4 kW

Model cu motor pe benzină Honda GX 160 4 kW sau Subaru EX17 4.2 kW

Sistem de transmisie cu curea de înaltă rezistenţă şi angrenaje  
de oţel în baie de ulei care nu necesită întreţinere

Bară de tracţiune pentru transport pe amplasament (nu pe şosea)

2 roţi pneumatice
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AplicaţiiDotări standard Workman II 250/350

  Workman II 250 Workman II 350
 l 235/190 345/280

  mm 702 823 
 Ø mm 4.50-10" 4.50-10"

     
   

 

kW

 

4/4.2

 

4/4.2

 
 

dB(A)

 

–/83

 

–/83
 

 

kg

 

–/206

 

–/248

 
 

mm

 

–

 

–

 

mm

 

914/1829/1397

 

953/1943/1422

 

Workman II

Transport şi depozitare
34 unităţi în container de mare capacitate 12 m

Concepute şi construite pentru a rezolva probleme ale betonierelor 
tradiţionale, modelele Syntesi R, Syntesi 350RS, Syntesi F, Syntesi 350 
LA şi Workman II 250-350 sunt prevăzute cu două sau patru roţi 
pneumatice pentru deplasare. Reductorul in baie de ulei protejeaza 
impotriva rasturnarii accidentale a cuvei, este foarte silentios, iar 
bascularea cuvei se face fara efort.

Sistem de transmisie cu curea de înaltă rezistenţă şi angrenaje de oţel în baie de 
ulei care nu necesită întreţinere

Bară de tracţiune pentru transportul rutier cu viteza de până la 90 km/h (tractarea 
rutieră este valabilă numai în ţările unde este permisă)

Motor pe benzină Honda GX 160 4 kW sau Subaru EX17 4.2 kW 

2 roţi pneumatice

Capacitate cuvă /producţie lot

Dimensiuni roţi

NS motor el./motor benz. în poz. operatorului

Dim. utilaj cu motor electric w/l/h

Diametru cuvă

Puterea motorului pe benzină

Greut. utilaj cu motor el./motor benzină

Dim. utilaj cu motor pe benzină w/l/h
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Aplicaţii

  syntesi 350 FD   syntesi 350 FG  syntesi 350 FES
 l 345/280 345/280 345/280

 mm 823 823 823 
  4.50-10" 4.50-10" 4.50-10"

   135-13" 135-13" 135-13" 
 kW – – 1.4

  A – – 8 
 kW 5.5 4 –

  dB(A) 87 85 72 
 kg 220 218 210

 mm 950/1920/1600 950/1920/1600  950/1920/1600 

Dotări standard Syntesi F

Syntesi 350 FD

Lombardini 15LD350
Diesel engine, 5.5 kW

Yanmar L48
Diesel engine, 3.5 kW

Concepute şi construite pentru a rezolva  problemele  betonierelor 
tradiţionale, modelele Syntesi R, Syntesi 350RS, Syntesi F, Syntesi 350 
LA şi Workman II 250-350 sunt prevăzute cu două sau patru roţi 
pneumatice pentru deplasare. Sistemul de basculare cu reductor in baie 
de ulei protejează împotriva răsturnării accidentale a cuvei şi reduce 
efortul, în timp ce cutia de angrenaje garantează funcţionarea în linişte 
maximă.

Motoare pe benzină sau motorină sau electrice de  230V/50Hz 

Sistem de transmisie cu curea de înaltă rezistenţă şi angrenaje de 
oţel în baie de ulei care nu necesită întreţinere

Bară de tracţiune pentru transport pe amplasament (nu pe şosea)

4 roţi pneumatice mari DE TEREN (direcţie pe faţă)

(*)Capacitatea de amestecare depinde de tipul de material şi de înclinaţia cuvei.

Capacitate cuvă /producţie lot*

Roţi faţă

Puterea nominală a motorului el.

Puterea motorului termic

Greutatea utilajului

Diametru cuvă

Roţi spate

Curent de regim 230V

NS în poziţia operatorului

Dimensiunile utilajului w/l/h
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  MINIBETA 
 l 138 

 l ~100 
 mm 610

  Ø mm 250x60 
 kW 0.3 

 A 2.8 
 dB(A) 63

 kg 55 
 mm 720/1300/1430
 mm 665/665/675 

MINIBETA
90
85

80
75

70
65

betoniere convenţionale

NPS în poziţia operatorului în dB(A)

80
78

75

68

6
7
5

665
66

5

Funcţionare în linişte maximă

Siguranţa electrică  Montare simplă şi rapidă  

Dotări standard

MINIBETA

Betonieră mică

cu dublă
izolaţie standard 

conform Std. EN12151

Aplicaţii
Simplitatea montării / demontării şi nivelul sonor redus de 63 dB(A) o fac 
să fie deosebit de adecvată pentru lucrul în interior.

Motoreductor din aluminiu format prin presare  cu angrenaje în baie de ulei,  protejat de o carcasă 
din plastic incasabilă;

Motor monofazic de 230V/50Hz

Disponibilă în  versiunile cu cuvă de oţel  şi cuvă de plastic  (HDPE)

Întrerupător IP 55  cu bobină de tensiune minimă şi ştecher IP 67

Siguranţa electrică: conform normelor de izolaţie dublă EN 60204-1, protecţie împotriva stropirii 
cu apă (IP 55), a suprasarcinii şi împotriva pornirii involuntare după o pauză de tensiune. 

Palete de amestecare din oţel

Ambalaj: carton

Montarea şi demontarea betonierei MINIBETA 
este simplă şi durează numai 3 minute. După 
utilizare, aceasta poate fi desfăcută în cele 3 
componente principale şi pusă înapoi în cutie.

Betoniera  Minibeta este extrem de silenţioasă. 
Nivelul sonor de 63 dB(A) face posibilă utilizarea 
ei în interior fără a deranja.

Prevăzută cu dublă izolaţie, betoniera Minibeta este fabricată în 
conformitate cu std. EN 60204-1 şi este protejată împotriva 
stropirii cu apă (IP55), dar şi împotriva suprasarcinii şi a pornirii 
involuntare după o pauză de tensiune.  

Capacitate cuvă

Diametru cuvă

Puterea nominală a motorului

NPS în poziţia operatorului

Dimensiunile utilajului w/l/h

Producţie lot

Dimensiuni roţi

Curent de regim

Greutatea utilajului

Dimensiunile ambalajului w/l/h
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  ROLLBETA
 l 138

 l ~100 
 mm 610

  Ø mm 370x60 
 kW 0.3 

 A 2.3 
 dB(A) 63

  kg 46 
 mm 660/1170/920

  mm 660/730/700 
Suport pivotant rotitor (opţional)

Dotări standard

Accesoriu opţional

ROLLBETA
 

Siguranţă electrică: conform normelor de dublă izolaţie EN 60204-1, protejată 
împotriva stropirii cu apă (IP 55), împotriva suprasarcinii şi împotriva pornirii 
involuntare după o pauză de tensiune.

Motor electric monofazic de 230V/50Hz

Motoreductor cu angrenaje de oţel şi tehnopolimeri

Disponibil în versiunile cu cuvă de oţel şi cuvă de plastic (HDPE)

Ambalaj: carton

Suport pivotant rotitor

Aplicaţii
Este o betonieră uşoară, compactă, uşor de transportat, ideală pentru 
şantiere mici sau lucrări de renovare. Caracteristicile ei de construcţie o 
recomandă pentru utilizări profesionale.

cu dublă izolaţie standard 
conform Std. EN12151

Capacitate cuvă

Diametru cuvă

Puterea nominală a motorului

NPS în poziţia operatorului

Dimensiunile utilajului w/l/h

Producţie lot

Dimensiuni roţi

Curent de regim

Greutatea utilajului

Dimensiunile ambalajului w/l/h
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Dotări standard BIO 2-400

Accesorii opţionale

 Lopată de incărcare

 kW 1.5
 Amps 4 

 m/sec 0.5
  kg 400 

 n/min 63
 m 20 

  BIO 2-400
 l 400

 l 320 
 l 45

 3m /h 8 
 mm 1860/2350/2800 

 kg 930 
 kW 3 

 Amp 7.7 
  2

Aplicaţii

Încărcare separată a apei şi a agregatelor
Materialele sunt admise în cuvă separat; această caracteristică 
îmbunătăţeşte calitatea produsului, făcându-l mai omogen şi 
amestecându-l mai bine.

Betoniera BIO 2-400 este concepută pentru şantiere mari. Sistemul de 
încărcare cu lopată răzuitoare permite obţinerea unei producţii de beton 
de până la 8 m³/h.

Motor trifazic 400V/50Hz

Cilindru cu sistem de prevenire a căderii pâlniei

Roţi pneumatice

Rezervor de apă cu indicator de nivel

Apărători laterale

Lopată incarcare cu troliu, cablu de 20 m 

Suporti laterali ajutatori pentru incarcare

Capacitate cuvă

Capacitate rezervor apă

Dimens. generale ridicate LxWxH

Putere nominală motor 400V/50Hz

Roţi pneumatice

Capacitate de amestec.

Producţie beton/oră

Greut. utilaj

Curent absorbit

Putere nom. motor 400V50Hz

Viteză tracţiune

Turaţie cuvă

Curent absorbit

Capacitate de tracţiune

Cablu de otel
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   bio  750 d2 bio  750 d4 bio  750 e2 bio  750 e4 bio  1000 d4 bio  1000 e4 
 Litri  750 750 750 750 1000 1000

  Litri  550 550 550 550 600 600 
  Litri  80 80 80 80 80 80
  mm 1300 1300 1300 1300 1300 1300 
  rpm 19 19 19 19 19 19
  3m /h 17 17 17 17 18 18 
  mm 3000x2100x3000 3000x2100x3000 3000x2100x3000 3000x2100x3000 3150x2100x3000 3150x2100x3000
  kg 1360 1360 1250 1250 1390 1260 

 kW (Hp) - - 4.1 (5.5) 5.6 (7.5) - 7.50 (10)
  kW (Hp) 14.1 (19) 252525LD425/2 - - 17.25 (23) - 

  Lombardini 25LD425/2 Electr.Starter 400V50Hz Lombardini 12LD477/2 Electr. Starter 400V/50Hz
  Amps - - 9.6 12 - 7.2 
   2 4 2 4 4 4

Lopata de incarcare Doar pentru Bio 750 E2/E4 si BIO 1000 E4

 Putere nominală motor 400V50Hz kW 1.85
 Amps 4.6 

 m/sec 0.72
 kg 257 

 n/min 92
 m 12 

Dotări standard BIO 750 / BIO 1000

Accesorii opţionale

Disponibile numai pentru 
ţări non-UE

Aplicaţii
Betonierele BIO 750 şi BIO 1000 sunt concepute pentru 
şantiere mari. Sistemul de încăcare cu lopată permite 
obţinerea unei producţii de beton de până la 18 m³/h.

Motor electric trifazic 400V/50Hz de 4,1 sau 5,6 kW (BIO 750)

Motor electric trifazic 400V/50Hz de  7,5 kW (BIO 1000)

Model de motor pe motorină  25LD425/2 Electric Starter 14,1 kW (BIO 750)

Model de motor pe motorină Lombardini 12LD477/2 Electr. Starter 17,25 kW (BIO 1000)

Piston cu sistem de siguranţă de prevenire a căderii cu sistem de prevenire a căderii pâlniei

Roţi pneumatice

Rezervor de apă cu indicator de nivel

Apărători laterale

Lopată incarcare cu troliu, cablu de 20 m (numai pentru modelele electrice)

Suporti laterali ajutatori pentru incarcare  (numai pentru modelele electrice)

Curent absorbit

Capacitate tracţiune

Cablu de oţel

Viteză tracţiune

Turaţie cuvă

Capacitate cuvă

Capacitate rezervor apă

Turaţie cuvă

Dim. gen. ridicate LxWxH

Putere nom. motor el.

Capacitate de amestec.

Diam. cuvă

Producţie ciment

Greut. utilaj

Motor pe motorină

Putere nom. motor

Roţi pneumatice

Curent absorbit
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Dotări standard

Accesorii opţionale

  BRO 500
 l 550

  l 290 
 n. 30

  l 65 
 kW 2.9 (8.1)

  A 6.4 
 dB(A) 85

  kg 1020 
 mm 1855/2150/3100

Lopată de incărcare

 kW 1.5
  A 4 

 m 20
 m 20 

 m/sec 0.5
  kg 400 

 rpm 63
 kg 105 

BRO 500

Lombardini 15LD500
Motor pe motorină, 8.1 kW

Aplicaţii
Sistemul de amestecare cu cuvă basculantă permite amestecarea 
diverselor materiale cum ar fi mortare, tencuieli şi beton.

Motor trifazic de 400V/50 Hz sau motor pe motorină: 
Lombardini 15LD500 8,1 kW

Roţi pneumatice şi picioare reglabile pe înălţime

Rezervor de apă cu indicator de nivel

Încărcare separată pentru apă şi agregate

Apărători de protecţie

Apărătoare pentru angrenajul de rotire a cuvei 

Lopată de incarcare cu troliu, cablu 20 m

Suporti laterali ajutatori pentru incarcare

Capacitate cuvă

Loturi/h

Putere nominală motor 400V/50Hz

NPS în poziţia operatorului

Dimensiuni w/l/h

Producţie lot

Capacitate rezervor apă

Curent de regim

Greutatea utilajului

Putere nom. motor 400V50Hz

Lungimea cordonului el.

Viteza de tracţiune

Curent de regim

Lungimea cablului de oţel

Turaţia cuvei

Capacitate de tracţiune

Greutate
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GRĂTAR CU SENZOR 
DE SIGURANŢĂ

MOTOREDUCTOR 
ROBUST ŞI SILENŢIOS 
CU ANGRENAJE ÎN 
BAIE DE ULEI

NIVEL DE ZGOMOT REDUS

GAMĂ LARGĂ DE 
MATERIALE MIXABILE

SISTEM DE 
AMESTECARE 
PLANETAR

A

A

D

D

B

B

C

F

E

E

Sistemul de amestecare planetar permite o 
economie de timp considerabilă la dozarea 
materialului.
De exemplu: pentru a obţine un lot de 80 
litri de mortar slab, cu mixerul Mix 120 Plus 
durează aprox. 40 de secunde.

Pentru siguranţa operatorului, un dispozitiv 
electric împiedică rotirea paletelor atunci 
când grătarul cuvei este ridicat. Bobina de 
tensiune minimă împiedică pornirea 
involuntară a utilajului după o pană de 
tensiune.  Piesele mecanice mobile sunt 
protejate împotriva contactului accidental.

Datorită sistemului de amestecare planetar 
cu sarcină forţată, mixerele IMER pot să 
amestece o gamă largă de materiale 
uscate şi umede, cu vâscozitate mare sau 
redusă. Capacul paletei distribuie 
materialul în mod uniform în interiorul 
cuvei.

Utilizarea motoreductorului cu angrenaje în 
baie de ulei reduce nivelul de zgomot, 
oferind un înalt nivel al confortului de lucru 
pentru operator.
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PROTECŢIE TERMICĂ

PICIOARE REGLABILE PE ÎNĂLŢIME

DESCĂRCARE UŞOARĂ 
A MATERIALULUIC

F

NORME DE REFERINŢĂ

• Conformitatea cu cerinţele Directivei     
privind echipamentele
2006/42/EC)

•  Conformitate cu Directivele CEE     
(2006/95/EC, 2004/108/EC, 
2000/14/EC) 

• Au fost aplicate următoarele Standarde   
 armonizate

 EN ISO 12100-1-2, EN 60204-1, 
EN 12151.

Evacuare optimizată pentru o descărcare 
uşoară a materialului. Grilajul protejează 
împotriva contactului accidental cu paletele de 
amestecare.

Toate utilajele cu motor electric sunt prevăzute 
cu dispozitive de protecţie împotriva 
suprasarcinii şi a pornirii involuntare după o 
întrerupere a tensiunii. 

Datorită picioarelor extensibile, înălţimea de descărcare 
necesară poate fi reglată şi amestecul poate fi descărcat 
cu uşurinţă într-o roabă sau un pulverizator de tencuială. 
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  MIX 60 Plus
 l 56

  l 47 
 mm 580

  rpm 55 
 kW 0.55

  A 5 
 dB(A) 59

  Kg 30 (32) 
 mm 580/630/795 (585/620/455)

Dotări standard

Accesorii opţionale

Aplicaţii
Ideal pentru şantiere mici sau lucrări de renovare. Uşor, compact şi 
foarte silenţios, este adecvat pentru utilizări profesionale. 

2 cuve  standard  de plastic  incasabile adecvate pentru temperaturi 
reduse

Mâner de amplasare

Întrerupător cu bobină de tensiune minimă IP 55 şi Ștecher IP 67

Întrerupător limitator de siguranţă electrică

Ambalaj: carton

1 paletă universală

Kit releu pentru curenţi reziduali (RCD)

Paletă pentru adezivi

Kit cu 5 duve

Capacitate cuvă

Diametru cuvă

Putere nom. motor electric 230V/50Hz

Performanţă de amestecare

Turaţie paletă

Curent de regim

Greutate utilaj (ambalat)

NPS în poziţia operatorului

Dimensiuni w/l/h (ambalaj)
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  MIX 120 Plus
 l 120

  l 90 
 mm 745

  mm 8 
 rpm 38 

 kW 1.4 
 A 9 

 dB(A) 70 
 Kg 130 (139) 

 mm 745/842/1277 (770/880/955) 

Preparare rapidă şi omogenă  Evacuare

Dotări standard Aplicaţii
Puternic şi uşor adaptabil, prepară cele mai dificile produse, atât 
materiale tradiţionale cât şi premixuri, datorită puterii crescute, turaţiei 
sporite şi posibilităţii de inversare a sensului de rotaţie a paletelor.

Motor monofazic 230V/50Hz – motoreductor în baie de ulei şi curea de 
transmisie Poly-V de înaltă performanţă

Întrerupător electric limitator de siguranţă

Întrerupător termo-magnetic cu bobină de tensiune minimă IP 55 şi stecher IP 67

Angrenaj de inversare a sensului de rotaţie a paletelor 

Grilaj cu lamă de separare a sacilor

Mânere extensibile

Cârlige de ridicare

Roţi suplimentare

Datorită sistemului de amestecare planetar cu sarcină forţată, 
timpul de preparare este minim: prepararea a 80 de litri de 
mortar slab durează aproximativ 40 de secunde.

(Mix 120 Plus văzut de jos) 
Evacuare optimizată pentru o descărcare uşoară a materialului

Capacitate cuvă

Diametru cuvă

Turaţie palete

Performanţă de amestecare

Granulaţie maximă

Putere nominală motor electric 230V/50Hz

NPS în poziţia operatorului

Curent de regim

Greutatea utilajului (ambalat)

Dimensiuni w/l/h (ambalat)
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MIX 360 MIX 750
 l 360 750

  l 200 480 
 mm 952 1300

  rpm 36/36 35/36 
 kW 3/8.1 4/8.1

  A 7.2 9 
  dB(A) 70/88 70/88

 mm 745-445 720-570 
 kg 357/360 720/720 

 mm 1080/1680/1155 1730/2279/1680 

Sistemul de amestecare

MIX 360

MIX 750

Dotări standard Aplicaţii
Reprezintă soluţia optimă la necesităţile de lucru atât pentru premixuri 
ambalate la saci cât şi pentru materialele de siloz.

2 modele: cu motor electric trifazic 400V/50Hz – motor pe benzină Honda GXV340 8,1 kW

Întrerupător electric limitator de siguranţă

Întrerupător termo-magnetic cu bobină de tensiune minimă IP 55 şi Ștecher IP 67 (modelul cu motor electric)

Grilaj cu lame de separare a sacilor: asigură bună vizibilitate şi protejează împotriva contactului accidental

Roţi pneumatice pentru mobilitate excelentă pe amplasament

Nouă geometrie a paletelor de amestecare, 
pentru  o preparare rapidă şi omogenă şi o 
viteză optimă de descărcare. Baza cuvei 
este dimensionată generos pentru 
reducerea uzurii, iar paletele de 
amestecare sunt prevăzute cu inserţii de 
cauciuc pentru curăţarea cuvei de 
amestecare. Apărătoarea  “ciupercă” de 
deasupra axului rotitor distribuie materialul 
uniform în tot interiorul cuvei. 
Motoreductorul recent conceput asigură 
cuplul chiar şi pentru cele mai exigente 
amestecuri. 

Capacitate cuvă

Diametru cuvă

Putere motor: motor electric /motor cu benzină

Performanţă de amestecare

Turaţie paletă  - motor electric/motor cu benzină

Curent de regim al motorului electric

Înălţimea de descărcare: max. - min.

NPS în poziţia operatorului: motor electric/motor cu benzină

Greutate utilaj: motor electric/motor pe benzină

Dimensiuni w/l/h
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 SPIN 15A  SPIN 15A Cappotto
 l 60 60

  l/min 15-18 7 
 rpm 280 280 

 kW 1.4  1.4 
 - da  da

 dB(A) <65 <65 
 kg 78 (82) 78 (82) 

 mm 720/1380/1165-950 (max-min) 720/1380/1165-950 (max-min) 
 mm 800/590/830 800/590/830

NICIO LIMITĂ LA PREMIXURILE 
AMBALATE ÎN SACI 

 

Tencuieli

Mortare de zidărie

Şape tradiţionale

Şape autonivelante

Dotări standard
Motor monofazic 230V/50Hz

Tablou electric de comandă

Pâlnie cu grătar de separare a sacilor

Cameră de mixare detaşabilă

Braţ de mixare cu palete de oţel rezistente la uzură

Instalaţie de apă

Furtun de apă de 10-m cu cuplaje rapide

Kit de amestecare mortar fin (standard în modelul Spin 15A Cappotto)

Pompă de apă

Ambalaj: în carton

Accesorii opţionale
Kit de amestecare mortar fin (standard în versiunea Spin 15A Cappotto)

Kit de contorizare debit

Aplicaţiile Spin 15A:

Aplicaţiile Spin 15A Cappotto:  

Motoreductor brevetat  IMER

Pompă de apă Spin 15A

Contor debitKit de amestecare mortar fin

Ideal pentru amestecarea rapidă a tencuielilor premixate, a mortarului de 
zidărie, a materialelor pentru şape şi a premixurilor tradiţionale ambalate 
în saci. Dacă se livrează cu kitul opţional special, este deosebit de 
adecvat pentru amestecarea mortarului fin de aplicare a izolaţiilor 
externe şi plăcilor ceramice. În combinaţie cu un pistol de tencuială, 
poate forma o singură unitate de amestecare şi pompare.

Datorită kitului specific standard de amestecare, este deosebit de 
adecvat pentru aplicarea izolaţiilor externe şi a plăcilor ceramice.

Capacitate pâlnie/cuvă

Turaţie mixer/paletă

Pompă de apă standard

Performanţă de amestecare

Putere nominală motor

NPS în poziţia operatorului

Greutate (cu ambalaj)

Dimensiuni w/l/h

Dimensiuni ambalaj w/l/h
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TAMBUR CU DOUĂ 
ÎNFĂŞURĂRI PERMANENTE 
ALE CABLULUI DE OŢEL

MÂNER DE POZIŢIONARE A 
LUCRĂRII

MOTOREDUCTOR CU 
ANGRENAJE ÎN BAIE DE ULEI

GARANTAT ÎMPOTRIVA ACTIVĂRII 
AUTOMATE

TAMBUR TRANSVERSAL 
CU CONSOLA DE 
MONTARE

B

D

A

E
AMBALAJ RECICLABIL

B

D

A

E

C

Motoreductorul este fabricat cu roţi dinţate  elicoidale de oţel, în 
baie de ulei. Zimţii elicoidali ajută la funcţionarea mai silenţioasă 
a motoreductorului, în timp ce utilizarea uleiului ca unsoare 
asigură o mai mare protecţie şi prelungeşte viaţa utilajului.

Fenomenul de activare automată, cauzat de o pană de curent în 
timpul unei mişcări de coborâre cu sarcină completă tinde să 
mărească viteza şi să compromită sistemul de ridicare şi 
structura de susţinere. Toate sistemele noastre de ridicare sunt 
garantate împotriva acestui fenomen şi menţin întotdeauna 
viteza de coborâre în limitele admise. 

Tamburul cu cablu de oţel este instalat transversal cu 
consola de montare, cu excepţia modelulului BE 200, 
ceea ce îmbunătăţeşte uşurinţa înfăşurării şi elimină 
acumularea periculoasă a cablui pe o singură parte, 
cauzată de flexarea structurilor de susţinere.

Pentru a garanta o mai mare fiabilitate a utilajului şi o 
durată de viaţă mai mare, tamburul este construit cu 
un dispozitiv special brevetat care, atunci când 
frânghia de metal este complet desfăşurată, 
păstrează în permanenţă două înfăşurări pe el. În 
acest fel se previne tensionarea punctului de prindere 
a cablui pe tambur. 

Toate dispozitivele de ridicare Imer 
sunt ambalate în cutii de carton şi 
fixate cu perniţe de aer, care previn 
avarierea în timpul transportului.

Mânerul de poziţionare a lucrării previne rotirea periculoasă    
a sarcinii care se produce în timpul operaţiunii de ridicare sau
de coborâre. Acest dispozitiv elimină riscul mişcării necontrolate 
a sarcinii şi reduce riscul pentru operator şi de avariere a 
structurilor.
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NORME DE REFERINŢĂ

• Conformitatea cu cerinţele Directivei    
privind echipamentele
(2006/42/EC)

• Conformitate cu Directivele CEE     
(2006/95/EC, 2004/108/EC, 
2000/14/EC)

•  Au fost aplicate următoarele Standarde    
armonizate

 EN ISO 12100-1-2, EN 60204-1.

DISPOZITIV DE SIGURANŢĂ LA LIMITA SUPERIOARĂ

DISPOZITIV SAR (SISTEM ANTI-REÎNFĂŞURARE)

CABLURI ELECTRICE CU MANTA DE NEOPREN

PERFORMANŢĂ CONTROLATĂ ŞI GARANTATĂ 

C Toate instalaţiile de ridicare sunt prevăzute cu dispozitiv de siguranţă la limita 
superioară care opreşte mişcarea ascendentă a sarcinii la punctul cel mai înalt.

Modelelele TR 225N şi TR 225 VN sunt prevăzute cu dispozitivul SAR. Acest întrerupător 
exclusiv, mâner/limită brevetat de Imer împiedică înfăşurarea la loc a cablui pe tambur şi  
împiedică defectarea utilajului. 

Cablurile electrice şi cablul de comandă suspendat tip H07RN-F sau A07RN-F sunt învelite 
în neopren. Acest tip de cabluri se recomandă pentru utilizare in santier, deoarece sunt 
foarte rezistente la stresul mecanic şi la agenţii atmosferici.

Alimentarea cu energie electrică pe teren este supusă variaţiilor. Din acest motiv, capacitatea 
instalaţiilor noastre de ridicare este garantată pentru schimbări ale tensiunii de la 210V la  
235V. Variaţiile cuprinse între aceste limite nu cauzează reducerea capacităţii troliilor. 
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 RIO 100
 kg 100 

 m/min 15 
 m 20

  mm 3 
 m 21

  kW 0.37 
 rpm 1400

  (A) 4.5 
 kg 18 

 dB(A) <70 
 mm 280/300/290 

Aplicaţii

Aplicaţii

Dotări standard RIO 100
Dispozitiv de siguranţă la limita superioară

Comandă directă cu 3 butoane IP65 prin cablu suspendat de comandă de 1,5 m

Redresor de frână al motorului cu auto-frânare 

Cârlig de prindere rapidă

Etrier de stâlp superior ajustabil

Accesorii opţionale
0.80 m prelungitor pentru prinderea pe schela 

1.50 m prelungitor pentru prinderea pe schela 

Dotări standard ES 150 N
Ştecher IP67

Cărucior disponibil pentru utilizare împreună cu un pod rulant

Dispozitiv de siguranţă pentru limita superioară 

Comandă directă cu 3 butoane IP65 prin cablu suspendat de comandă de 1.5 m

Cleme pentru schele

Motor cu auto-frânare şi dispozitiv magnetic

  ES 150 N 
Capacitate maximă  kg 150 
Vit. de ridicare medie sarcină completă m/min 19 
Înălţimea maximă de lucru m 30

 mm 5 
Lungimea cablului m 31
  kW 0.45 
Turaţie motor rpm 1310

 A 4.8 
Greutatea utilajului kg 39 

 dB(A) <70 
Dimensiuni w/l/h  mm 330/770/520 
  mm 350/820/500 

3
0
0

260

264

Ideal pentru operaţii care nu necesită prelungirea cadrului. 
Poate ridica materiale cu greutatea de până la 150 kg.

Este un electropalan mic, uşor şi silenţios - <70 dB(A). 
Este uşor de instalat. Datorită cârligului de prindere rapidă, 
RIO 100 poate fi folosit în diverse zone ale şantierului. Cu 
montare flexibilă, datorită diverselor mijloace de fixare 
disponibile.

Capacitate maximă

Înălţimea maximă de lucru

Lungimea cablului

Vit. de ridicare medie sarcină completă

Ø cablu de oţel

Putere nom. motor 230V/50Hz

Turaţie motor

Curent de regim

Greutatea utilajului

NPS în poziţia operatorului

Dimensiuni ambalaj  w/l/h

Ø cablu de oţel

Putere nom. motor 230V/50Hz

Curent de regim

NPS în poziţia operatorului

Dimensiuni ambalaj  w/l/h
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Aplicaţii

Dotări standard TR 225 VN
Mâner de poziţionare a lucrării

Ștecher IP67

Cărucior disponibil pentru utilizare cu pod rulant

Dispozitiv de siguranţă SAR la limita ascendentă şi descendentă 

Conector cu mai mulţi pini pentru schimbarea comenzii suspendate 

Motor cu autoblocare şi dispozitiv magnetic

Consola poate fi extinsă până la lungimea de 1120 mm

Accesorii opţionale
Control tensiune redusă  24V 30 m

Control tensiune redusă  24V 50 m

Dotări standard ET 150 N
Mâner de poziţionare a lucrării

Ștecher IP67

Cărucior disponibil pentru utilizare cu pod rulant

Dispozitiv de siguranţă la limita superioară 

Comandă directă cu 3 butoane IP65 şi cablu de comandă suspendat

Motor cu autoblocare şi dispozitiv magnetic

Consola poate fi extinsă până la lungimea de 1120 mm

  TR 225 VN
 kg 150 

 m/min 38 
 m 50

 mm 4 
 m 51

 kW 1.3 
 rpm 2650

  A 10.1 
 kg 48 

 dB(A) <75 
 mm 390/770(1170)/520 

  mm 350/820/550 

  ET 150 N 
 kg 150 

 m/min 30 
 m 40

  mm 4 
 m 41

 kW 0.8 
 rpm 1370

  A 7.1 
 kg 48 

 dB(A) <72 
 mm 330/770(1170)/520 

 mm 350/820/550 

Viteza mare Viteza mare

Aplicaţii

Este ideal pentru a ridica sarcini la înălţimi mari, 
deoarece are viteză mare de ridicare (30 m/min). 
Capacitatea maximă nu se modifică pe întreaga 
lungime a braţului, aşadar pot fi ridicate materiale 
voluminoase fără riscul de lovire a construcţiilor.  
Ideal pentru şantiere de construcţii cu înălţimea de 
până la 40 m. Nivelul redus de zgomot permite lucrul fără a produce 

zgomote dăunătoare pentru sănătatea operatorului sau 
a deranja alte persoane. TR 225 VN are viteză mare 
de ridicare (38 m/min), care permite lucrări rapide pe 
şantiere la MARI înălţimi.  
Ideal pentru şantiere de construcţii cu înălţimea de 
până la 50  m. 

Capacitate maximă

Vit. de ridicare medie sarcină completă

Înălţimea maximă de lucru

Lungimea cablului

Turaţie motor min/max

Greutatea utilajului

NPS în poziţia operatorului

Dimensiuni w/l/ închis (deschis)/h

Dimensiuni ambalaj  w/l/h

Ø cablu de oţel

Putere nom. motor 230V/50Hz

Curent de regim

Capacitate maximă

Vit. de ridicare medie sarcină completă

Înălţimea maximă de lucru

Lungimea cablului

Turaţie motor min/max

Greutatea utilajului

NPS în poziţia operatorului

Dimensiuni w/l/ închis (deschis)/h

Dimensiuni ambalaj  w/l/h

Ø cablu de oţel

Putere nom. motor 230V/50Hz

Curent de regim

Electropalane de mare viteză – capacitatea 150 kg

Dispozitive de ridicare de mare viteză
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  BE 200
 kg 200 

 m/min 20 
 m 30

 mm 5 
 m 31

 kW 0.75 
 rpm 1380

 (A) 7.5  
 kg 30 

 dB(A) <74 
 mm 250/820/350 

Aplicaţii

Aplicaţii

Dotări standard BE 200
Mâner de poziţionare a lucrării

Dispozitiv de siguranţă la limita superioară

Comandă directă cu 3 butoane şi cablu de comandă 
suspendat, cu buton de urgenţă şi techer suspendat 16A IP67 EC

Tija de sustinere ajustabila

Motor cu autofrânare şi dispozitiv magnetic

Accesorii opţionale
Cadru rigid

Cărucior cu frână pentru podul rulant

Dotări standard ET 200 N
Mâner de poziţionare a lucrării

Stecher IP67

Cărucior disponibil pentru utilizare împreună cu un pod rulant

Dispozitiv de siguranţă la limita superioară

Comandă directă cu 3 butoane şi cablu de comandă suspendat  IP65 1,5 m 

Motor cu autofrânare şi dispozitiv magnetic

  ET 200 N 
 kg 200 

 m/min 19 
 m 30

  mm 5 
 m 31

  kW 0.75 
 rpm 1380

 A 7.2 
 kg 42 

 dB(A) <70 
 mm 330/770/520 

  mm 350/820/500 

Model standard
cu tija superioara reglabila

Compact şi uşor, electropalanul BE 200 poate fi transportat şi instalat cu 
uşurinţă. Instalare extrem de flexibilă, datorită diverselor mijloace de prindere 
disponibile. Configuraţia standard cuprinde o consolă cu tija superioara 
reglabila.

Ideal pentru operaţii care nu necesită prelungirea consolei.

Capacitate maximă

Vit. de ridicare medie sarcină completă

Înălţimea maximă de lucru

Lungimea cablului

Turaţie motor

Greutatea utilajului

NPS în poziţia operatorului

Dimensiuni ambalaj  w/l/h

Ø cablu de oţel

Putere nom. motor 230V/50Hz

Curent de regim

Capacitate maximă

Vit. de ridicare medie sarcină completă

Înălţimea maximă de lucru

Lungimea cablului

Turaţie motor

Greutatea utilajului

NPS în poziţia operatorului

Dimensiuni w/l/h

Ø cablu de oţel

Putere nom. motor 230V/50Hz

Curent de regim

Dimensiuni ambalaj  w/l/h
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Aplicaţii

Dotări standard ETR 200 N
Mâner de poziţionare a lucrării

Ștecher IP67

Cărucior disponibil pentru utilizare cu un pod rulant

Dispozitiv de siguranţă la limita superioară

Comandă directă cu 3 butoane IP65 şi cablu de comandă suspendat 1,5-m

Motor cu autoblocare şi dispozitiv magnetic

Consola poate fi prelungită până la 1120 mm

TR 225 N Standard Equipment
Mâner de poziţionare a lucrării

Ștecher IP67

Cărucior disponibil pentru utilizare cu un pod rulant

Dispozitiv de siguranţă la limita superioară

Motor cu autoblocare şi dispozitiv magnetic 

Consola poate fi prelungită până la 1120 mm

Accesorii opţionale
Cablu de comandă suspendat de 5 m cu 3 butoane IP655 m

Cablu de comandă suspendat de 30 m cu 3 butoane IP6530 m – tensiune mică

  ETR 200 N 
 kg 200 

 m/min 19 
 m 30

  mm 5 
 m 31

  kW 0.75 
 rpm 1380

  A 7.2 
 kg 45 

 dB(A) <70 
 mm 330/770(1170)/520 

 mm 350/820/500 

  TR 225 N 
 kg 200 

 m/min 19 
 m 30

  mm 5 
 m 31

  kW 0.75 
 rpm 1380

  A 7.2 
 kg 46 

 dB(A) <70 
 mm 330/770(1170)/520 

  mm 350/820/500 

Nivelul redus de zgomot permite lucrul fără a cauza zgomot dăunător 
operatorului sau a deranja alte persoane.

Aplicaţii
Electropalanul ETR 200 N vă permite să lucraţi cu o consolă cuprinsă 
între 720 mm şi 1120 mm. Capacitatea maximă rămâne nemodificată 
pe întreaga lungime a braţului, de aceea pot fi ridicate materiale 
voluminoase fără riscul de lovire a construcţiei. Nivelul redus de 
zgomot permite lucrul fără a cauza zgomot dăunător operatorului sau a 
deranja alte persoane. 

Capacitate maximă

Vit. de ridicare medie sarcină completă

Înălţimea maximă de lucru

Lungimea cablului

Turaţie motor

Greutatea utilajului

NPS în poziţia operatorului

Dimensiuni w/l/ închis (deschis)/h

Ø cablu de oţel

Putere nom. motor 230V/50Hz

Curent de regim

Dimensiuni ambalaj  w/l/h

Capacitate maximă

Vit. de ridicare medie sarcină completă

Înălţimea maximă de lucru

Lungimea cablului

Turaţie motor

Greutatea utilajului

NPS în poziţia operatorului

Dimensiuni w/l/ închis (deschis)/h

Ø cablu de oţel

Putere nom. motor 230V/50Hz

Curent de regim

Dimensiuni ambalaj  w/l/h
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Dotări standard Airone 200 N/300 New
Mâner de poziţionare a lucrării

Ștecher IP67

Amenajare prealabilă pentru toate suporturile IMER (exclus podul rulant) la  Airone 200 N

Dispozitiv de siguranţă la limita superioară

Comenzi directe din 3 butoane IP65 şi cablu de comandă suspendat de 1,5-m

Motor cu autofrânare şi dispozitiv magnetic

Accesorii opţionale for Airone 300 New
Montant

Recipient pentru balast

  AIRONE 200 N AIRONE 300 NEW  ET 300 N 
 kg 200 300 300 

 m/min 19 19 19/18 
 m 30 30 30

  mm 5 5 5 
 m 31 31 31

  kW 0.75 1.1 1.1 
 rpm 1380 1320 1320

  A 7.5 10 12 
 kg 45 55 50 

 dB(A) 72 72 <75 
 mm 350/820/550 350/820/550  330/780/380

  mm  330/850(1100)/625 330/850(1100)/625 350/820/440 

Airone 300 New

Montant vertical pentru  Airone 
300 New 

 

Aplicaţii
It ensures maximum reliability and durability.
The gearmotor is built with helical-toothed steel gears in oil bath.

Dotări standard ET 300 N
Single-phase 230V/50Hz electric motor

IP67 plug

Frame with 4 aluminium wheels

Upper limit safety device

Direct controls with 3-pushbutton 1.5-m pendant control

Positioning brake

Self-braking motor with magnetic device

ET 300 N

Airone 200 N

Aplicaţii
Configuraţia specială a utilajului îl face să fie uşor de instalat, datorită 
distribuţiei mai bune a greutăţii pentru operator. Punctul de încărcare 
ridicat simplifică trecerea materialelor pe ferestre. Echipamentele Airone 
200 N şi Airone 300 New au un braţ extensibil de până la 1100 mm. 
Capacitatea maximă rămâne nemodificată pe întreaga lungime, aşa că 
pot fi ridicate materiale voluminoase fără riscul de a lovi construcţiile.

Airone 300 New are opţiunea cu un 
montant vertical special de ridicare 
cu capacit. max. de 300 kg.

Capacitate maximă

Vit. de ridicare medie sarcină completă

Înălţimea maximă de lucru

Lungimea cablului

Turaţie motor

Greutatea utilajului

NPS în poziţia operatorului

Dimensiuni w/l/h

Ø cablu de oţel

Putere nom. motor 230V/50Hz

Curent de regim

Dimensiuni ambalaj  w/l/h
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Cale de rulare pentru cărucior pe schelă (500 g)    Cărucior

G 1000

Aplicaţii G 500/G 1000

Dotări standard G 500/G 1000
Motor electric monofazic 230V/50Hz

Stecher Ip67

Cadru cu 4 roţi de oţel

Dispozitiv de siguranţă la limita superioară

Comandă directă din 3 butoane IP65 cu cablu de comandă suspendat 1,5 m

Frână de poziţionare

Motor cu autofrânare şi dispozitiv magnetic

G 500

NO
U

Datorită structurii robuste şi motorului puternic, dispozitivele 
G 500 şi G 1000 sunt deosebit de adecvate pentru lucrări 
grele pe şantier. 

MOTOR ELECTRIC
MONOFAZIC

Monofazic Monofazic

     G 500 G 1000*
 kg  500 1000

  m/min  17 8.5 
 m  42 21

 mm  6 6 
 m  43 43

  kW   1.5 (230V/50Hz) 1.8 (230V/50Hz) 
 rpm  1300 1320

  A  12 14 
 kg  71 75

  dB(A)  <72 <72 
 mm  382/800/410 382/800/410

  mm  400/820/440 400/820/440 

*disponibil numai pentru ţări non-UE

Capacitate maximă

Vit. de ridicare medie

Înălţimea maximă de lucru

Lungimea cablului

Turaţie motor

Greutatea utilajului

NPS în poziţia operatorului

Dimensiuni w/l/h

Ø cablu de oţel

Putere nom. motor

Curent de regim

Dimensiuni ambalaj  w/l/h
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 AP 150
 kg 150 

 m/min 30 
 m 40

  mm 4 
 m 81

  kW 0,8 
 rpm 1350

  A 7,1 
 kg 50 

 dB(A) <72 
 mm 355/570/330

  mm 410/540/350 

Aplicaţii

Dotări standard
Motor electric monofazic 230V/50Hz 

Comandă directă cu 3 butoane IP65 şi cablu de comandă suspendat de 5 m

Consolă pivotantă

Dispozitiv de siguranţă la limita superioară

Motor cu autofrânare şi dispozitiv magnetic

NO
U

Simplifică operaţiile de montaj şi oferă soluţii tehnice deosebite care fac 
diferenţa faţă de ascensoarele tradiţionale. După ce ascensorul este 
amplasat la piciorul construcţiei, în timpul utilizării este suficientă 
mutarea consolei pivontante în poziţia dorită. Consola pivotantă este 
practică,  deosebit de rezistentă  la agenţii atmosferici, prevăzută cu 
dispozitive de prindere rapidă, adaptoare pentru diverse tipuri de schele 
şi mâner de poziţionare a lucrării. Poate fi aplicată şi la jumătatea 
construcţiei cu ajutorul dispozitivului opţional de prindere de schelă.

Capacitate maximă

Vit. de ridicare medie sarcină completă min/max

Înălţimea maximă de lucru

Lungimea cablului

Turaţie motor min/max

Greutatea utilajului fără consolă

NPS în poziţia operatorului

Dimensiuni w/l/h

Ø cablu de oţel

Putere nom. motor 230V/50Hz

Curent de regim

Dimensiuni ambalaj  w/l/h

Pagina 32 din 48



  C
 kg 200 200 200 200

  kg 200 200 - 200 
 kg 150 150 - 150

 kg 18 44 44 85 
 mm 210/180/1950 540/540/2630 640/340/1320 2505/1400/2630

[ ]  A

Stalp pentru fizare electropalan pe 
schela clasica 

[ ]  B

Stalp interior reglabil (între 2,45 m  şi  3,3m) 

[ ]  C
Stalp pentru ancorare electropalan de grinda

[ ]  D

Mânerul dispozitivului de ridicare

Pentru o mai bună distribuţie a presiunii asupra 
schelei cauzată de folosirea instalaţiei de 
ridicare. Prevăzut cu placă pentru blocarea 
mânerului de poziţionare a lucrării.

Pentru folosirea dispozitivelor de ridicare la 
interior sau atunci când nu exista posibilitatea 
de ancorare la exterior; înălţimea reglabilă de la 
min. 2,45 m  la max. 3,3 m.

Montant exterior pentru dispositive de 
ridicare cu capacit. max. de 200 kg

Utila in santierele de constructii  cu spatiu mic 
de manevrare. Instalare usoara si rapida, nu 
necesita alte unelte pentru ansamblare.

Pentru instalarea electropalanelor în exterior, 
fără puncte de suport în consolă; constă într-un 
montant interior reglabil şi un kit de conversie cu 
recipient pentru balast. Dimensiunile 
recipientului pentru balast: P460xL2500xH415 
mm

Util pentru transportarea ascensorului pe 
şantier.
Adecvat pentru seriile TR-ET-ES-ETR.

DBA
Capacit. max. cu consolă extensibilă de ridicare 

Capacit. max.  cu consolă de lungime fixă şi extensie pivotantă

Capacit. max. cu consolă ext. şi extensie pivotantă

Greutate

w/l/h
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[ ] [ ]    F1 F2

  e1 e2 e3 e4 F1 F2 G H1 H2  i            l             m
Capacit. maximă  kg 300 500 1000 - 100 200 - 70 150 60 150/200/300 200

 Greutate kg - - - - 7 13 8 4/8 3 3 12/15/19  25 
 Lăţime mm 2310 2310 2310 1450 120 90 450 340 820 65 400/420/450 -
  mm 3170 3280 3310 - 700 680 875 810 820 360 460/615/720 - 
Înălţime mm 2250 2260 2260 2260 445 275 430 450 450 410 310/370/430 -

[ ]  E1 - E2
Poduri rulante cu capacitatea de 300 kg (E1) şi 500 kg  (E2)
Adecvate pentru toate ascensoarele  IMER, exceptând  RIO 100, Airone 200N şi  Airone 300N 

[ ]

[ ]

  E3
Pod rulant cu capacitatea de 1.000  kg

  E4

Disponibil numai pentru 
ţările non-UE

Disponibil numai pentru 
ţările non-UE

Kit de transformare pentru podul rulant 
de 500 kg în pod rulant de  1.000 kg •  Pentru prinderea montantului cu mâner de poziţionare a lucrării pentru Rio 100 

(F1)
• Pentru prinderea dispozitivului de ridicare cu montant şi mâner de poziţionare a 
lucrării (F2)
Pentru ridicarea de materiale voluminoase cu dispozitive cu console fixe, permit 
mărirea distanţei de încărcare 360 mm; pentru mărirea distanţei de încărcare la 
dispozitivele cu consolă extensibilă de până la 1.480 mm, cu capacitate portantă 
redusă la 150 kg.

Extensii pivotante

Cărucior 
cu frana 

Transportator cu două găleţi

Transportator cu patru găleţi

Cârlig triplu pentru 
ridicare schelă

Găleată trapezoidală 
45/90/120 litri Cleme pentru 

prindere pe schela

Lungime
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TĂIEREA LA 45°

SUPRAFAŢĂ DE TĂIERE DIN 
INOX SAU DIN ALUMINIU 
EXTRUDAT ANODIZAT

 

POMPĂ ELECTRICĂ DE APĂ

TAVĂ DE RECUPERARE A APEI

B

E

A

D

B

F

D

A

E

C

DISC DIN INOX

DISC DIN ALUMINIU

PRECIZIE MAXIMĂ 
DE TĂIERE

Dispozitivele COMBI 200VA, 250VA au suprafaţa de tăiere 
din aluminiu extrudat anodizat. Masina de taiat C350 iPower 
are suprafaţa de tăiere din inox. Suprafaţa de tăiere este de 
obicei partea cea mai expusă uzurii şi coroziunii, deoarece 
este în mod constant în contact cu apa şi cu materiale 
foarte abrazive. Inoxul şi aluminiul anodizat elimină complet 
riscul de coroziune şi garantează o înaltă rezistenţă la apă. 
Găurile şi frecarea aluminiului pe suprafaţa de tăiere 
facilitează curgerea apei în tavă şi elimină efectul de 
absorbţie al materialului

Toate mașinile de tăiat au posibilitatea de a tăia 
la 45°. Capul de taiere şi bara mobilă pot fi 
înclinate rapid. O clemă asigură stabilitatea 
barei mobile, menţinând neschimbată precizia 
de tăiere. 

Pentru a garanta precizia maximă a tăierii, bara mobilă 
este făcută din bare de secţiune din aluminiu sau din 
oţel, în funcţie de modele. 
Piesele de ghidaj ale capului de tăiere sunt formate din 
roţi montate pe rulmenţi cu bile încastraţi. Acest sistem 
asigură o deplasare foarte fină şi precizia maximă a 
tăierii.

Masinile de taiat IMER sunt prevăzute cu o 
pompă electrică ce  asigură curgerea 
constantă a apei pe Disc. Debitul apei este 
reglat printr-un robinet special care permite 
răcirea corectă a pânzei şi optimizarea tăierii. 

Tava de recuperare a apei este din plastic şi previne orice 
risc de coroziune. Datorită materialului uşor folosit, tava 
este uşor de scos din utilaj pentru curăţare. La modelele 
Combi 200VA, COMBI 250VA, C350 iPower, M400 Smart, 
Masonry 750 tava poate fi golită fără a fi scoasă din 
echipament. 
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35

CARACTERUL PRACTIC

C

F

AMBALARE

NORME DE REFERINŢĂ
• Conformitatea cu cerinţele Directivei    
 privind echipamentele (2006/42/EC)

• Conformitate cu Directivele CEE    
 (2006/95/EC, 2004/108/EC, 2000/14/EC)
• Au fost aplicate următoarele Standarde    

armonizate: EN ISO 12100-1-2, 
EN 60204-1, EN 12418, EN 1870.

UŞOR DE MANEVRAT

Toate mașinile de tăiat din gama Combi, 
începând de la modelul 200, au posibilitatea 
de tăiere verticală neîntreruptă.

În funcţie de modele, toate masinile de tăiat 
Imer sunt prevăzute cu diverse dispozitive ce 
facilitează manevrarea şi transportul acestora: 
mânere, roţi, ghidaje pentru căruciorul de ridicare 
şi puncte de cuplaj pentru prindere de sus.

Pentru a reduce riscul  de deteriorare în timpul 
transportului şi pentru a facilita operaţiile de 
manevrare şi de depozitare, toate utilajele sunt 
livrate în ambalaje de carton.
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   Combi  200 VA
Diametru Disc/gaură  ø mm 200/25.4 
Lungime de tăiere cu/fără  Disc de plonjare  mm 600(500) 
Adâncimea de tăiere 90° 1 trecere/2 treceri mm 40/55

  mm 700x420 
Putere motor 230V/50Hz/absorbţie  kW/A 1.5/9.4

  rpm 2800 
Pompa de apă - IP67, low rate 13 l/min
 Capacitatea tăvii de recuperare apă l 28 
Dimensiunile echipamentului mm 490/900/480

  mm 500/950/530 
Dimensiuni banc de suport mm 480/1060/750 
 Greutate masina de taiat (cu ambalaj) kg 33.6 (38) 
Greutate banc  kg 
 Greutatea suprafeţei opţionale (cu ambalaj)  kg  2.34 (4.1) 
Greutatea consolei pentru suprafaţa laterală kg 0.7 

 NPS în poziţia operatorului  dB(A) 86 
Transmisie directă

Suprafaţă laterală opţionalăCapacitate mare de tăiere

Dotări standard
Motor electric monofazic 230V/50Hz, 1,5 kW cu
protecţie termică şi bobină de tensiune minimă

Întrerupător IP 55

Stecher IP 67

Ghidaj de tăiere

Disc Ø 200 mm pentru plăci ceramice – coroana continuă

Raportor cu suprafaţă mare de suport

Suprafaţa de tăiere din aluminiu extrudat anodizat 240 mm

Tavă de plastic incasabilă pentru reţinerea şi recuperarea apei

Suport

Accesorii opţionale
şi pânze recomandate

Suprafaţă de tăiere laterală

Disc diamantat  Ø 200 mm pentru plăci ceramice – coroana continuă

Disc diamantat SUPER Ø 200 mm pentru plăci de gresie dură – 
coroana continuă

Aplicaţii

Ghidaj de despicare

Tăiere la 45°

Este o mașina de taiat compacta, portabila şi foarte puternica, pentru 
plăci ceramice. Uşoara şi uşor de folosit, este ideala pentru instalatori. 
Are o mare capacitate de tăiere: Discul este potrivit pentru toate tipurile 
de materiale. Taie vertical (90°) pe suprafaţa de suport sau în poziţie 
înclinată, între 90° şi 45° (reglarea adâncimii este menţinută în toate 
poziţiile). Suprafaţă opţională de tăiere laterală, pentru a extinde 
tăietura cu 240 mm, păstrând stabilitatea, datorită unei console fixate 
pe suport cu şuruburi.

8.6

Dimensiuni ambalaj

Turaţie motor

Dimensiunile suprafeţei de tăiere

Pagina 37 din 48



Suprafaţă laterală opţionalăCapacitate mare de tăiere

   Combi  250 VA
 ø mm 250/25,4 

 
mm 760/660 (cu/fără Disc de plonjare)  

 
mm 66

 
mm 105 

 
mm 500x850

 
 

kW/A 1.5 / 9.4 

 
rpm 2800 

 
- Ip67, debit 13 l/min  

 
l 36

 
 

mm 565/1050/480 

 
mm 610/1090/525 

 
mm 545/1060/750 

 
kg 38 (43)∗ 

 
kg 8.8 

  
kg 2.6 (4.5) 

 
l 0.7 

 
dB(A) 86

Dotări standard
Motor electric monofazic 230V/50Hz, 1,5 kW cu protecţie termică şi bobină 
de tensiune minimă

Întrerupător IP 55

Ștecher IP 67

Ghidaj de tăiere

Disc Ø 250 mm pentru plăci ceramice - coroana continuă

Raportor cu suprafaţă mare de suport

Suprafaţa de tăiere din aluminiu extrudat anodizat

Tavă de plastic incasabilă de reţinere şi de recuperare a apei

Banc cu două roţi de cauciuc 

Accesorii opţionale
şi pânze recomandate
Suprafeţe de tăiere laterală

Disc diamantat Ø 250 mm pentru plăci ceramice – coroana continuă

Disc diamantat Ø 250 mm SUPER pentru gresii dure – coroana continuă

Disc diamantat Ø 250 mm pentru coroană secționată cărămizi/ţigle/blocuri ceramice

Disc diamantat Ø 250 mm pentru  coroană secționată granit / piatră

Aplicaţii

Ghidaj de despicareTăiere la 45°

Este ideal pentru a tăia plăci ceramice, piatră, cărămizi. Uşor şi 
compact, asigură precizia maximă de tăiere, datorită construcţiei 
prietenoase cu utilizatorul şi acccesoriilor care îl însoţesc. 
Asigură o capacitate mare de tăiere. Discul de taiat este potrivit 
pentru toate tipurile de materiale. Taie (90°) vertical pe suprafaţa 
de suport sau în poziţie înclinată la 90° şi 45° (reglarea 
adâncimii se menţine în toate poziţiile). Suprafaţa de tăiere 
laterală este opţională, pentru a taia placi de dimensiuni mari.

Diametru Disc/gaură  
Lungime de tăiere  
Adâncimea de tăiere 1 trecere

 
 

Putere motor 230V/50Hz/absorbţie  
 

Pompa de apă 
 Capacitatea tăvii de recuperare apă 
Dimensiuni masina de taiat 

 
Dimensiuni banc de suport 
 Greutate masina de taiat (cu ambalaj) 
Greutate banc  
 Greutatea suprafeţei opţionale (cu ambalaj)

 

Greutatea consolei pentru suprafaţa laterală 
 NPS în poziţia operatorului  

Dimensiuni ambalaj

Turaţie motor

Dimensiunile suprafeţei de tăiere

Adâncimea de tăiere 2 treceri
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   Combi  250-1000 VA
 ø mm 250/25.4 

 mm 1100/1000 (cu/fără Disc de plonjare  2 treceri)  
 mm 66

  mm 105 
 mm 500x1115

  kW/A 1.5 / 9.4 
 rpm 2800 
 - IP 67, low rate 13 l/min  

 l 40
 mm 636/1420/619 
 mm 669/1454/654 

 mm 545/1060/750 
 kg 53 (65) 

 kg 24 
 kg 5.5 (6) 

 l 0.6 
 dB(A) 86

Indicator cu laser standard

Raportor standardButon OPRIRE încorporat
 în mâner 

Tăiere la 45°

Ghidaj de despicare

Aplicaţii
Pentru tăierea de calitate a plăcilor ceramice mari: 300x600 mm, 
900x900 mm şi mai mari. Lungimea max. de tăiere 1000 mm. 
Asigură o mare capacitate de tăiere: Discul de taiat este potrivit 
pentru toate tipurile de materiale. Taie (90°) vertical pe suprafaţa 
de suport sau în poziţie înclinată la 90° şi 45° (reglarea adâncimii 
se menţine în toate poziţiile). Suprafaţa de tăiere laterală este 
opţională, pentru a extinde tăietura, păstrând stabilitatea datorită 
unei console prinse de banc cu şuruburi.

Dotări standard
Motor electric monofazic 230V/50Hz, 1,5 kW cu protecţie termică şi bobină 
de tensiune minimă

Întrerupător IP 55

Ștecher IP 67

Ghidaj de tăiere

Disc Ø 250 mm pentru plăci ceramice - coroana continuă

Raportor cu suprafaţă mare de suport

Suprafaţa de tăiere din aluminiu extrudat anodizat

Tavă de plastic incasabilă de reţinere şi de recuperare a apei

Banc cu două roţi de cauciuc 

Accesorii opţionale
şi pânze recomandate
Suprafeţe de tăiere laterală

Disc diamantat Ø 250 mm pentru plăci ceramice – coroana continuă

Disc diamantat Ø 250 mm SUPER pentru gresii dure – coroana continuă

Disc diamantat Ø 250 mm pentru coroană secționată cărămizi/ţigle/blocuri ceramice

Disc diamantat Ø 250 mm pentru  coroană secționată granit / piatră

Indicator cu laser

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
  

 
 

Diametru Disc/gaură  
Lungime de tăiere

Adâncimea de tăiere 1 trecere

 
 

Putere motor 230V/50Hz/absorbţie  
 

Pompa de apă 
 Capacitatea tăvii de recuperare apă 
Dimensiunile echipamentului 

 
Dimensiuni banc de suport 
 Greutate masina de taiat (cu ambalaj) 
Greutate banc  
 Greutatea suprafeţei opţionale (cu ambalaj)

 
 NPS în poziţia operatorului  

Dimensiuni ambalaj

Turaţie motor

Dimensiunile suprafeţei de tăiere

Adâncimea de tăiere 2 treceri

Greutatea consolei pentru suprafaţa laterală 
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   C350 iPOWER
 ø mm 350/25.4 

 mm 1050 (1200)  
 mm 120/250 

  mm 1390x696  
 mm 785  

 kW 2.5 
 rpm  2800 

 A 13.5  
 l 40  

  mm 760/1746/1410(1535) 
 mm  746/1770/1080 
 mm 113 (133) 

 Siguranţă maximă pentru 
operator 

 
 

Eficienţă maximă:

Robusteţe şi durabilitate:

 
 

Lungimea de tăiere 120 cm

Calitate înaltă a tăierii:
 

 

 
 

 

Prietenos cu utilizatorul:
 

 
 

 
 
 
 

Dotări standard
Motor electric monofazic 230V/50Hz 2,5 kW

Întrerupător de circuit IP 55 circuit breaker cu bobină de tensiune minimă

Ștecher IP 67

Indicator cu laser

Disc Ø 350 mm pentru cărămizi/ţigle/blocuri - coroana secționată

Raportor mare

Suprafaţa de tăiere din inox

Tavă de plastic incasabilă pentru reţinerea şi recuperarea apei

Mânere şi roţi pentru manevrare şi încărcare pe vehicule

Picioare pliabile

Pânze recomandate
Disc Ø 350 mm pentru plăci ceramice – coroana continuă

Disc Ø 350 mm SUPER pentru gresii dure – coroana continuă

Disc Ø 350 mm pentru cărămizi/ţigle/blocuri – coroana secționată

Disc  Ø 350 mm pentru granit/piatră – coroana secționată

Aplicaţii
Mașina de taiat de mare putere pentru a tăia marmură, cărămizi şi piatră. Este 
conceput atât pentru şantiere cât şi pentru instalaţii. Permite tăierea plăcilor cu 
lungimea de până la 1200 mm. Mașina de taiat C350 iPower poate fi folosit şi pe 
şantiere pentru a tăia blocuri cu înălţimea de până la 250 mm din două treceri. 
Capul de tăiere basculant permite realizarea unor tăieturi de mare viteză (taie la 
45° fără accesorii de tăiere opţionale).

• Alinierea tăieturii prin 3 puncte de reglare (bara 
mobilă, braţe şi rebordul ramei) care păstrează 
neschimbată precizia tăieturii;
• Setarea înălţimii de tăiere cu ajutorul unui simplu 
selector;
• Sistem de blocare a capului de tăiere la 90° sau 45° 
pentru maximă stabilitate şi precizie mare de tăiere;
• Adâncime mare a tăierii: max. 250 mm.

• Panoul de amortizare a zgomotuilui din 
interiorul apărătorii pânzei reduce zgomotul;
• Apărătoarea pânzei este uşor de demontat 
cu ajutorul a două şuruburi captive;
• Înlocuire rapidă a pânzei prin sistemul de 
blocare de pe arborele de transmisie
• Cuplaj de eliberare rapidă a admisiei de 
apă;
• Poate fi transportat de o singură persoană.

Bara mobilă din aluminiu extrudat cu profil special (nu 
necesită întreţinere – rezistenţă mare la deformări şi răsuciri 
sub sarcină);
• suprafaţă de tăiere 1390 x 696 mm din inox;
• Tavă de plastic incasabilă de reţinere şi recuperare a apei, 
cu compartimente de depunere;
• Pompă submersibilă protejată împotriva depunerilor;
• Dop al tăvii dimensionat generos.

• Motor special cu puterea nominală şi cuplu cu 40% 
mai mare decât la maşinile similare existente pe 
piaţă;
• Puterea motorului se transmite integral la Disc 
printr-o curea de mare rezistenţă, care nu necesită 
reglare/întreţinere. 
• Pompă submersibilă protejată împotriva depunerilor;
• Dop al tăvii dimensionat generos.

• Sistem de blocare bară rapidă;
• Picioare pliabile;
• Manere şi roţi pentru manevrare manuală şi 
încărcare în vehicule.

Diametru Disc/gaură

Lungime max. de tăiere (tăiere prin plonjare)

Adâncime max. de tăiere, 1/2 treceri

Dimensiunile supraf. de tăiere

Înălţimea mesei de lucru

Puterea motorului electric 230V/50Hz

Rotaţii motor

Curent de regim 230V/50Hz

Capacitatea tăvii de recuperare a apei 

Dimensiunile maşinii w/l/h cap jos (cap sus)

Dimensiuni ambalaj w/l/h

Greutatea maşinii (ambalate)
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Aplicaţii

Flexibilitatea tăierii:

Eficienţă maximă:

Prietenos cu utilizatorul 
şi uşor de folosit: 

 

 

 
 
 . 

Tăieturi de înaltă calitate:
 

 

 
 
 

Siguranţă maximă pentru 
operator: 

 

Robusteţe şi durabilitate:
 

 
 
 
 

Încărcare şi manevrare 
uşoară pe şantier:

 
 

 M 400 SMART 
 ø mm 350-400/25.4 

 mm 500 
   mm 107/204
  mm 129/250 

 
mm 510x410  

 
mm  847 

 
kW  2.2 

 
rpm 2.800 

 
A 12 

 
l 40 

  mm  722/1186/1293(1390) 

 
mm 732/1196/895 

 
kg 77 (97) 

 M400 Smart

220V/60Hz  SPH115V/60Hz  SPH

motor disponibil :

Mașina de taiat M400 Smart este conceputa pentru a tăia cărămizi şi 
piatră. Datorită pânzei interşanjabile (Ø 350 sau 400 mm), se adaptează 
multor necesităţi de şantier. Capul de tăiere basculant de permite o mai 
mare viteză de realizare a tăieturilor speciale cum ar fi caneluri, profiluri 
şi decupaje.

Dotări standard
Motor electric cu acţionare directă 230V/50Hz, 2,2 kW

Ștecher IP67

Disc Ø 350 mm, universală-coroana secționată

Tavă de plastic incasabilă pentru reţinerea şi recuperarea apei

Mâner şi roţi de transport pentru manevrare şi încărcare

Picioare pliabile

Apărătoare pentru braţ

Sistem exclusiv IMER de reglare şi blocare braţ

Suprafaţă de tăiere din lemn

Sistem de evitare a răsturnării şasiului

Accesorii opţionale
şi pânze recomandate

Disc diamantat Ø 350 mm pentru plăci ceramice - coroana continuă

Disc diamantat Ø 350 mm SUPER pentru gresii dure  - coroana continuă

Disc diamantat Ø 350 mm pentru granit/piatră - coroană sectionată

Disc diamantat Ø 350 mm pentru cărămizi/ ţigle/ blocuri- coroană sectionată

Raportor mare

Suport pentru tăiere la  45°

Disc diamantat Ø 400 mm pentru cărămizi/ţigle/blocuri - coroană secționată 
(numai modelul 230V/50Hz)

• Alinierea tăieturii cu ajutorul unui sistem de reglare 
şi blocare a braţului, care constă mai ales într-un 
pivot special conceput (în curs de brevetare);
• Setarea înălţimii de tăiere la o Disc cu Ø 350 mm 
sau  Ø 400 cu ajutorul unui simplu selector;  
• Suprafaţa de tăiere din lemn permite o mai mare 
frecare a materialelor de tăiat.
• Adâncime mare a tăieturii de max. 250 mm

Motor special cu putere nominală şi cuplu 
cu 20% mai mare fata de motoarele 
similare existente pe piaţă.

• Picioare pliabile;
• Roţi pentru manevrare şi încărcare 
în vehicule

• Poate fi transportat de o singură persoană;
• Apărătoarea braţului se demontează uşor 
pentru o întreţinere rapidă a tabloului 
electric;
• Înlocuire rapidă a pânzei prin sistemul de 
blocare de pe arborele de transmisie;
• Apărătoarea pânzei se demontează uşor 
cu ajutorul a două şuruburi captive;
• Cuplaj cu eliberare rapidă a admisiei apei.

Setat pentru pânze cu Ø 350 sau 400 mm
(numai modelul 230V/50Hz)

• Picioare pliabile cu clic pentru deschidere şi 
închidere;
• Sistem de prevenire a răsturnării materialelor;

• Tavă de plastic incasabilă pentru reţinerea şi 
recuperarea apei, cu compartimente de 
depunere;
• Pompă submersibilă protejată împotriva 
depunerilor;
• Rigiditate structurală pentru mărirea stabilităţii;
• Ghidaje ale şasiului din inox rezistente la 
uzură;
• Dop al tăvii dimensionat generos;

 
 

  

 
 

 

 
 
 

 

Diametru Disc/gaură

Lungime max. de tăiere

Adâncimea de tăiere, Disc Ø 350  1/2 treceri

Dimensiunile supraf. de tăiere

Înălţimea mesei de lucru

Putere motor 230V/50Hz

Turaţie motor

Curent de regim 230V-60Hz/115V

Capacitatea tăvii de recuperare a apei 

Dimensiuni echip. w/l/h cu cap coborât/complet ridicat

Dimensiuni ambalaj w/l/h

Greutatea maşinii cu ambalajul

Adâncimea de tăiere, Disc Ø 400  1/2 treceri
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Aplicaţii

Înălţimea de tăiere  30 cm

Protecţii laterale ale pânzei

Protecţii laterale

  MASONRY 750
ø mm 750/25,4 
mm 500/560 
mm 300
mm 675 

kW/A  2,2/13,3 
kW/A  5,5/12,8 
rpm 1440(1010) 
rpm 1430(1430) 
mm 850/1550/1600  

l 80 
kg 202 

dB(A) 95 
Masă suplimentară

Ghidaj de măsurare 45°

Kit  pentru protecţie a pânzei

Kit raportor

Pentru tăierea materialelor mari, cum ar fi blocuri de piatră pentru 
construcţii, blocuri de ciment şi faţetări de piatră. Construcţia robustă a 
mașina de taiat Masonry 750 şi motorul puternic asigură o excelentă 
eficienţă. Modelul monofazic este deosebit de practic şi de eficient şi se 
poate folosi şi în locuri unde nu există alimentare electrică de 
400V/50Hz. Acţiunea de tăiere combinată mişcarea descendentă a 
capului de tăiere şi mişcarea orizontală a şasiului permit mărirea vitezei 
şi preciziei de tăiere la materiale mari sau caneluri şi profiluri. Pornirea în 
două trepte la modelul trifazic (pornire şi funcţionare) asigură fiabilitatea 
şi durabilitatea maşinii. Mașina de taiat este prevăzută cu un buton de 
oprire de urgenţă. 

 
 

   
 

 
 

 
 

 
   

 
 

 
 

  

 
 

 

 
 
 

 

Diametru Disc/gaură

Lungime de tăiere cu Disc coborâtă/ridicată 

Înălţimea max. de tăiere

Putere motor electric 230V/50Hz Curent de regim

Putere motor electric 400V/50Hz Curent de regim

Turaţie motor 230V/50Hz (Disc)

Turaţie motor 400V/50Hz (Disc)

Dimensiuni echip. 

Capacitate tava

Greutatea echipam. pentru transport

NPS în poziţia operatorului

Înălţimea suprafeţei de lucru

Dotări standard
Motor electric trifazic 400V/50Hz (5,5 kW) sau monofazic 230V/50Hz (2,2 kW)

Ștecher IP67

Tavă de plastic incasabilă pentru reţinerea şi recuperarea apei

Şine de ghidaj pentru elevatorul cu furcă şi puncte de prindere cârlige pentru ridicare

4 roţi (2 cu frână)

Buton de reglare a înălţimii de tăiere 

Clemă de transport şasiu

Mâner de împingere şasiu

Protecţii laterale

Accesorii opţionale
şi pânze recomandate

Apărători laterale ale pânzei 

Masă suplimentară

Ghidaj de măsurare 45°

Disc diamantat Ø 750 mm pentru cărămizi/blocuri coroană secționată

Raportor

Disc diamantat Ø 750 mm Poroton / piatră coroană sec ionată
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   H110VF H110VR
 ø mm 315/25.4 315/25.4 

 mm 3.2 3.2 
 mm 110 da 0 a 110

  mm 700x900 700x900 
 mm 500x740 500x740

  kW  2.5/3 2.5/3 
 rpm 3200 3200

  mm 720/1640/1000 720/1640/1000 
 kg 85 85 

 dB(A) 91 91 

Masă de tăiere mare

AplicaţiiDotări standard
Motor electric trifazic 400V/50Hz (3 kW) sau monofazic 230V/50Hz (2,5 kW) 

Întrerupător IP55

Stecher IP 67

Buton de urgenţă

Înălţime de tăiere reglabilă  (H110VR)

Disc de oţel cu plăci Widia Ø 315 mm x 3,2 Z= 28 zimţi cu dispozitiv limitator

Raportor

Împingător de piese

Masă suplimentară în spate montată prin declic

Puncte de prindere a cârligelor pentru ridicare

Cui spintecat de blocare a arborelui pânzei

Apărătoare a pânzei transparentă mobilă a din policarbonat  

Accesorii opţionale
Kit roţi

PENTR
U
 L

EM
N

 

Adecvat pentru multe aplicaţii şi nevoi de tăiere în tâmplărie pe şantier. 
Înălţimea de tăiere reglabilă (H110VR) şi puterea instalată (motoarele 
monofazic şi trifazic) fac posibil lucrul pe scânduri, panouri şi lucrări de 
construcţii din lemn şi structuri laminate. Transmisia se realizează prin 
două curele trapezoidale ce ating înălţimea de tăiere max. de 110 mm 
fără a transfera vibraţiile motorului la Disc. 

Masa de tăiere mare şi masa suplimentară din 
spate (pentru piesele lungi), care poate fi montată 
fără a fi nevoie de suport.

Diametru Disc/gaură

Grosimea de tăiere a pânzei

Adâncimea de tăiere

Dimensiunile suprafeţei de tăiere

Mărimea suprafeţei de tăiere suplimentare 

Puterea nom. a motorului 230V 50Hz / 400V 

Turaţia pânzei 

Dimensiunile maşinii

Greutatea maşinii

NPS în poziţia operatorului 
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SISTEM RAPID DE BLOCARE / DEBLOCARE A VOLANULUI FRÂNĂ DE OPRIRE AUTOMATĂ 

A B

BREVETAT BREVETAT

Sistem rapid de blocare/deblocare a volanului care permite menţinerea adâncimii de tăiere 
setate. 

Sistem de frânare conectat la roata de ridicare a 
pânzei. Acţionează pe baza greutăţii utilajului.
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45

NORME DE REFERINŢĂ

APĂRĂTOAREA PÂNZEI ESTE UŞOR 
DE DEMONTAT FILTRU CYCLONEM N

REZERVOR DE APĂ (30 LITRI)
I

ŞASIU DEOSEBIT DE RIGID

L

SISTEM DUBLU DE AMORTIZARE A 
VIBRAŢIILOR

TRANSMISIE PRIN CUREA 
POLY-V 

UŞOR DE MANEVRAT 

C ED

CÂRLIG DE RIDICARE TIJĂ DE GHIDARE A TĂIERII 

GF
INDICATOR AL ADÂNCIMII 
DE TĂIERE H

Conformitatea cu cerinţele 
Directivei privind echipamentele 
 (2006/42/CE)

Conformitate cu Directivele CEE 
(2006/95/CE, 2004/108/CE)
 
Au fost apliate următoarele 
Standarde armonizate: 
EN ISO 12100-1-2, EN 60204-1.

Motor disponibil cu filtru Cyclone, care 
permite filtrarea aerului în două trepte.

Apărătoarea pânzei este uşor de demontat pentru 
înlocuirea uşoară a acesteia. În componentele de lemn 
este integrat un dispozitiv de protecţie la impact a 
racordului de apă

Şasiul sudat din oţel cu nervuri de rigidizare sporeşte rigiditatea construcţiei. 
Precizia tăierii este menţinută în orice condiţii de lucru.

Fabricat din polietilenă, de mare capacitate 
(30 litrei), fixat printr-un sistem de îmbinare 
rapidă. Poziţionare şi extragere uşoară.

Tijă de ghidare a tăierii fixată în două puncte 
pentru o mai bună stabilitate şi precizie.

Amplasat sub rezervorul de apă pentru 
transportarea maşinii.

Amortizarea vibraţiilor pânzei şi ale motorului 
cu ajutorul amortizoarelor de vibraţii montate 
pe placa motorului şi sub suportul mânerului. 
Ergonomie sporită şi confort pentru operator

Atunci când utilajul este complet ridicat, osiile 
celor 2 roţi devin foarte înguste. Echilibrul 
perfect rezultat permite deplasarea maşinii cu 
uşurinţă şi efort minim.

Sistem rapid de resetare a tensionării 
curelei cu ajutorul dispozitivului de 
tensionare a curelei.
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AplicaţiiDotări standard
Motor pe benzină fără plumb Honda GX 390, 8.7 kW

Motor pe benzină fără plumb Honda GX 390, 8.7 kW cu filtru Cyclone

Motor pe benzină IC 39, 8 kW

Motor pe motorină Yanmar L100N, 7,4 kW

Rezervor de apă detaşabil 30 l

Racord de apă

Mâner ajustabil cu sistem integrat de amortizare a vibraţiilor

Sistem de reglare a adâncimii de tăiere

Disc de tăiere asfalt Ø 450 mm

Pânze recomandate Ø 450 mm

Ciment            Asfalt

NO
U

Mașina de taiat uşor, compact şi  uşor de  manevrat. Pentru lucrări mici 
de reparaţii şi întreţinere podele industriale sau drumuri.  

Apărătoare detaşabilă pentru curăţarea şi întreţinerea pânzei 

 TERRA 450

Putere motor 

Turaţie max. motor

Pornire

Acţionare faţă 

Diametru Disc/gaură

Adâncime max. de tăiere

Turaţie max. a pânzei

Turaţie periferică max. a pânzei

NS în poziţia operatorului

Greutatea utilajului

Greutatea utilajului ambalat

Dimensiuni cu Disc montată şi tija ridicată w/l/h

Dimensiuni ambalaj  w/l/h

Honda GX390 / IC39

Yanmar L100N

Honda GX390 / IC39

Yanmar L100N

Honda GX390 / IC39

Yanmar L100N

kW

rpm

-

-

mm

mm

rpm

m/sec

dB(A)

kg

kg

mm

mm

8,7 / 8

7,4

3850

manual

manual

450/25,4

165

2900

68

91

148

610x1347x1226

670x1205x1224

130

140

158
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Pânze recomandate Ø 500 mm

Aplicaţii
Pentru tăierea suprafeţelor mari de beton şi asfalt.  

Dotări standard
Motor pe benzină fără plumb Honda GX 390, 8.7 kW

Motor pe benzină fără plumb Honda GX 390, 8.7 kW cu filtru Cyclone

Motor pe benzină IC 39, 8 kW

Motor pe motorină Yanmar L100N, 7,4 kW

Rezervor de apă detaşabil 30 l

Racord de apă

Mâner ajustabil cu sistem integrat de amortizare a vibraţiilor

Sistem de reglare a adâncimii de tăiere

Disc de tăiere asfalt Ø 500 mm NO
UApărătoare detaşabilă pentru curăţarea şi întreţinerea pânzei 

Ciment            Asfalt

 TERRA 450

Putere motor 

Turaţie max. motor

Pornire

Acţionare faţă 

Diametru Disc/gaură

Adâncime max. de tăiere

Turaţie max. a pânzei

Turaţie periferică max. a pânzei

NS în poziţia operatorului

Greutatea utilajului

Greutatea utilajului ambalat

Dimensiuni cu Disc montată şi tija ridicată w/l/h

Dimensiuni ambalaj  w/l/h

Honda GX390 / IC39

Yanmar L100N

Honda GX390 / IC39

Yanmar L100N

Honda GX390 / IC39

Yanmar L100N

kW

rpm

-

-

mm

mm

rpm

m/sec

dB(A)

kg

kg

mm

mm

8,7 / 8

7,4

3850

manual

manual

500/25,4

190

2900

75

91

148

610x1376x1235

670x1205x1224

130

140

158
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IMER International s.p.a. 
Business Unit IMER Equipment 
Via Salceto, 53/55 
53036 Poggibonsi (Siena) Italia 
Ph. +39 0577 97341
Fax +39 0577 983304
www.imergroup.com
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