
Na zhutnenie betónov!ch základov, betónov!ch pre-
fabrikátov a úpravy betónov!ch plôch sa pou"íva
vibra#ná, hutniaca a hladiaca technika. Firma TEBAU
dodáva produkty od renomovaného v!robcu Lievers,
ktor ! má za sebou u" 50 ro#nú históriu vo v!voji 
a v!robe vibra#nej techniky. V$etky stroje f irma pre-
najíma, predáva a poskytuje k nim komplexn! ser vis.
%peciálne na zhutnenie liateho betónu na stavbách sa
pou"ívajú ponorné vibrátor y, ktoré sú ve&mi efektívne
a bezpe#né.

Ponorné vibrátory a vysokofrekven!né meni!e

Ponorné vibrátory Lievers zabezpe!ujú perfektné zhutnenie  v"et-
k#ch  typov betónu a majú maximálny v#stupn# v#kon. Lievers LHF
je vysokofrekven!n# ponorn# vibrátor s oce$ovou hlavou a uni-
kátnym turbo-mazacím systémom. Má "peciálne lo%iská pre maxi-
málnu spo$ahlivos&, jednoduch# tvar a v"etky jeho !asti sa menia
ve$mi jednoducho, dosahuje 12.000 kmitov za minútu.

Lievers P14 je $ahk# ponorn# vibrátor, skladá sa z pohonnej
elektrickej jednofázovej jednotky a z hlavíc s oce$ovou koncovkou,
pri!om d'%ka ihiel je 1 a% 2 metre. Obsahuje takzvanú r#chlospojku
na v#menu hadice, dosahuje 4000 kmitov za minútu. Jeho v#hodou
je jednoduchá manipulácia a nízka hmotnos&. Lievers LHF- E alebo
HS-E je vysokofrekven!n# ponorn# vibrátor nízkej hmotnosti s inte-
grovan#m meni!om, ktor# je ulo%en# vo vodotesnej spínacej
skrinke. V"etky jeho elektronické sú!iastky sú odliate do "peciálnej
%ivice a tak sú chránené vo!i otrasom, vibráciám a vlh-
kosti. Lievers HS je vysokofrekven!n# ponorn# vybrátor s pi"to$ovou
rukovä&ou a unikátnym turbo-mazacím systémom. Dosahuje 12.000
kmitov za minútu. Vysokofrekven!n# meni! HFO má kompaktn#,
masívny dizajn a spolu s rôznymi ponorn#mi vibrátormi poskytuje
u%ívate$om vysokú spo$ahlivos&, jednoduchú manipuláciu a je vhod-
n# pre trvalé za&a%enie. Mô%e obsahova& a% 4 zásuvky a má hmotnos&
15 – 74 kg.

Prílo"né vibrátory

Elektrické prílo"né vibrátory ETR / ETRS sa pou%ívajú pri
mal#ch i ve$k#ch projektoch, na stavbách alebo v betonárskom
priemysle. ETR sa uchytáva pomocou skrutiek, ETRS pomocou
r#chlo-upínacej spojky. Pre oba typy  ponúkame viacero frekven!#ch
variácií na nastavenie r#chlosti medzi 0 – 3600 kmitov za minútu.

Vysokofrekven!né prílo"né vibrátory HTR / HTRS sú vhod-
né na pripojenie k debneniu alebo vibra!nému stolu a dosahujú
frekvenciu 6000 kmitov za minútu. Vibrátory sú napájané frekven-
!n#mi meni!mi, ktoré majú v#stupné napätie 42 voltov a frekvenciu
200 Hertzov. HTR sa upína pomocou skrutiek a HTRS pomocou
r#chloupínacej spojky. K dispozícii je viacero  frekven!n#ch variácií
na nastavenie r#chlosti medzi 0-6000 kmitov za minútu.

Pneumatické prílo"né vibrátory LVS / LVSH / LVSK sú v#-
konné, tiché a spo$ahlivé. Napriek mal#m rozmerom sú silné, 
efektívne a bezpe!né. Jednoducho sa pou%ívajú a vy%adujú mi-
nimálne nároky na údr%bu po mnoho rokov. Sú u%ito!né na ve$k#ch
projektoch, ako je v#stavba tunelov, mostov, viaduktov a priehrad.
Tieto super tiché vibrátory sú vynikajúce na pou%itie aj v be-
tonárskom priemysle s prísnymi predpismi na prevenciu proti
hlukovej zá&a%i. K dispozícii sú modely: LVSK s upevnením pomo-
cou r#chlo-upínacej spojky - bez rukoväte, LVSH s upevnením
pomocou r#chlo-upínacej spojky - s rukovä&ou, LVS s upevnením
pomocou skrutiek. Vibrátory majú kvalitné rotujúce kotú!e zo
"peciálnej kalenej ocele. Sú odolné vo!i vysok#m teplotám a pre-
&a%eniu. Ka%d# vibrátor je dodávan# s odolnou dvojitou gumovou
hadicou s d'%kou 0,5 m na prívod vzduchu.

Firma TEBAU, spol. s r. o. pôsobí v oblasti debnení a le"ení u% 
18 rokov. Ako jediná na slovenskom trhu ponúka  naj"ir"í sortiment
pre monolitické betóny. Poskytuje slu%by v Bratislave, Su!anoch 
a Ko"iciach tak, aby zákazníci dostali tovar v !o najkrat"om !ase a za
najlep"ie ceny. Debnenia, le"enia a vibra!nú techniku je mo%né pre-
naja&, neskôr zakúpi& so zápo!tom zaplateného prenájmu alebo
navrhnú& individuálny spôsob financovania. 

Viac na www.tebau.sk.
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