
MuottijärjestelMä HM3

MagneettipitiMet HM1 ja HM2 

Laitamagneetit irrotusvivulla
Perinteinen irrotusvivullinen laitamagneetti. 

Magneettipidin HM13

Laitamagneetit luotettavalla kytkentämekanismilla
Nopea ja luotettava kiinnitys muottipöytään. Saatavana vaihtoehdot puu- ja 
teräsmuoteille.

Magneettipidin HM18

Kevytrakenteinen laitamagneetti
Erittäin kevyt magneettipidin ilman teräviä kulmia. HM18-Magneettipitimet 
soveltuvat puu- ja teräsmuottien kiinnitykseen tehtäessä elementtejä teh-
taalla kuin paikallavalunakin. 

MuottijärjestelMä HM3
 
HM3 magneettipitimet ja niihin sopivat muottiprofiilit
HM3-Muottijärjestelmä on tarkoitettu esim. ovien, ikkunoiden ym. aukkojen 
tekemiseen.

Magneettiset muotti- ja 
pidinjärjestelmät 
betonivalmisosien tuotantoon

Tarjoamme laajan valikoiman magneettisia 
pidinjärjestelmiä erilaisten betonivalmisosien 
tuotantotarpeisiin. Magneetteja on saatavana valmiiksi 
teräsprofiilista valmistetun laitamuotin sisään rakennettuna 
(muottijärjestelmä) tai erillisinä yksiköinä (laitamagneetti), 
joilla voidaan kiinnittää erillinen puinen tai teräksinen 
laitamuotti muottipöytään.  Magneettiset pidinratkaisut on 
olemassa myös nosto- ja valuankkureiden, sekä erilaisten 
sähkörasioiden muottikiinnitykseen ja elementtien 
viisteiden ja urien valmistamiseen.  Muottijärjestelmät 
toimitetaan manuaalisesti tai muottirobotilla käytettäväksi. 
Oikein käytettynä magneetit ovat pitkäikäisiä ja 
kustannustehokkaita.

MuottijärjestelMä HM13
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KuN lAAtu jA Kestävyys rAtKAisevAt.

MAgNeettipiDiN HM4 säHKÖrAsiAMAgNeetti 

HM12

MuottijärjestelMä HM13

MAgNeettipiDiN MuottilistAt

MuottijärjestelMä HM12

Valu-ura järjestelmä elementtien 
HM12 valu-ura järjestelmä mahdollistaa suuremman koko-
luokan urien valmistamisen betonielementin pintaan verrat-
tuna muottilistoihin. 

MuottijärjestelMä HM13 

Muottijärjestelmä teräsprofiililla ja 
sisäänrakennetulla kiinnitysjärjestelmällä
Tämä BGW-Muottijärjestelmä on saatavana eri sovelluksi-
na erilaisten betonielementtien laitajärjestelmäksi. kuori-, 
massiivi- ja sandwich-elementtien, sekä julkisivu-, pilari- ja 
laattaelementtien tuotantoon.
 
Muottijärjestelmä voidaan tehdä sopivaksi jatkuvaan tuo-
tantoon tai joustavaksi tilanteisiin, jossa elementin mitat 
vaihtuvat usein. 

Muottijärjestelmä HM13 koostuu teräslevystä tehdystä 
muottiprofiilista ja sisäänrakennetusta magneettisesta kiinni-
tysmekanismista ja voidaan asentaa useampiin alustoihin. 

MagneeTTipiTiMeT HM4, HM5 ja HM9

ankkureiden muottikiinnityksiin
Laaja valikoima kaikille sisäkierreankkureille, kuulapäänosto-
järjestelmälle, sekä reikärautanostoankkureille. 

Muottilistat

elementtien viisteiden ja urien tekoon
Muottilistoja on saatavana käyttötarkoituksen mukaan eri-
muotoisina ja eri materiaaleista sekä magneetilla ja ilman.
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