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Productiebanen
SOMMER heeft zijn productiebanen geperfectioneerd. Door het
verder benutten van de bestaande technologieën en het inzetten
van de bestaande productie-eenheden zijn productietijden 
realiseerbaar die een economische voorsprong waarborgen. 
Reinigings-inolie-machines, reinigings- meet- en bekisting -
automaten, plotters, handmatige of volautomatische beton -
verdelers, afruiminstallaties, uitrij- en magazijnwagens, dat zijn de
bouwstenen en componenten voor een automatisering die een
concurrerende productie toelaten. Bij al deze machines is de
wagen op railloze  polyurethaan rollen optimaal gebleken. De op
elkaar afgestemde bekisting- en bevestigingssystemen zijn 
een verdere bouwsteen voor de economisch en technisch 
geperfectioneerde productie.

Stationaire productie/Productiebanen/Kanteltafels

SOMMER biedt het complete programma dat een reeks alternatieve productietechnologieën omvat, alle mogelijkheden voor een economische
productie open laat en gelijktijdig uw bedrijfsspecifieke belangen behartigt.

Omkeertafels
In de tijd dat de dubbele wand systemen op de markt verschenen,
was SOMMER de uitvinder van de omkeertafels. Zelfs tot op 
de dag van vandaag zijn de lage aanschafkosten, de hoge 
bedrijfszekerheid en de efficiëntie kenmerkende eigenschappen
hiervoor. Een geïntegreerd verwarmingssysteem maakt een 
tweevoudige bezetting per ploeg mogelijk. In verbinding met een
hierop afgestemd ontkistingsysteem levert dit een productie met
hoge nauwkeurigheid.

Kanteltafels en roosters
De kanteltafels van SOMMER zijn gelijkwaardig met de 
omkeertafels. Bijzonder opmerkelijk is de geringere bouwhoogte.
Ontelbaar zijn de verschillende bekistingmogelijkheden die 
eveneens aan de hoogste eisen voldoen. Het hierbij passende
tril-verdichtingssysteem met een traploos regelbereik, garandeert
een optimale betonkwaliteit bij minimale geluidsemissie. 
Vanzelfsprekend hebben alle machines en installaties een hoge
veiligheidsstandaard en een vergaand storingsvrije werking.



Voorbereiden van de bekistingoppervlakte
Naast de afzonderlijke machines voor het reinigen en ontkisten
van de carrouseltafels, voor het aanbrengen van de bekistingolie
en het aftekenen van de betonelementen, kunnen gecombineerde
ruimtebesparende machines aangeboden worden.

Bekisten
Voor het rationeel handmatige bekisten heeft SOMMER een 
geperfectioneerd bekistingsysteem die het zware fysieke werk 
wezenlijk verlicht. Bekistingautomaten nemen, naast het reinigen
en inmeten, ook het plaatsen van de dwarsbekisting over. 
Het gepatenteerde robotsysteem (MFSR) plaatst massieve 
wandbekistingen tot 400 mm wanddikte met een tolerantie van 
+/- 1 mm.

Betonneren
De SOMMER betonverdelers zijn door het gebruik van 
persschroeven uitermate geschikt voor normaal en lichtgewicht
beton in bijna iedere consistentie. Deze betonverdelers worden
onder andere gebruikt bij portaal, half portaal of brug constructies
met een handmatige of volautomatische besturing.

Vario-tril-verdichting-systeem (VSV)
Het VSV (Vario-Schwing-Verdichtungs-System) begrenst tijdens
het verdichten van alle grootvlakkige elementen het geluidsniveau
tussen 70 en 75 dB(A). Door de horizontale en verticale trillingen
is de verdichting ook bij massieve wanden in normale of 
lichtgewichte betonuitvoering gegarandeerd. Zelfs de plaatsing in
bestaande omloopinstallaties is zonder bouwveranderingen 
mogelijk.

Nabewerking
Speciaal voor het verwerken van lichtgewicht beton moet bijzondere
aandacht besteedt worden aan de nabewerking van de oppervlakte.
Al naar gelang de consistentie biedt SOMMER hier een trilwals,
een polierbalk, of ook een beton polijstmachine, die telkens optimaal
in het carrouselsysteem geïntegreerd kan worden.

Uitharden
De uithardingszone wordt in overeenstemming met de te 
fabriceren elementsoorten ontworpen. Stapel-of doorschuifrekken,
of afzonderlijke rekken met een hierop afgestemd hef- en trans-
portsysteem, garanderen een rationeel productieproces. Voor de 
isolatie van de uithardingskamers kunnen uiteenlopende systemen
worden geleverd, die een optimale uithardingsconditie met geringe
bedrijfskosten mogelijk maken.

Ontkisten
Uitrijwagens en kantelframes voor de geproduceerde wanden en
een afruiminstallatie met heftelescoop maken in dit systeem een
economische productie mogelijk.

Carrouselsystemen

SOMMER carrouselsystemen voor de productie van vloerelementen, dubbele en massieve wanden, voor normaal en lichtgewicht beton zijn wereldwijd
in bedrijf. En wel tot grote tevredenheid van onze klanten.

Multifunctionele bekistingrobot (MFSR)

Vario-tril-verdichting-systeem (VSV)

Nabewerking met polierbalk

Betonneren
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Basisconstructie
Een solide en stijve basisconstructie zorgt voor een lange 
levensduur en voor een hoge nauwkeurigheid bij alle gefabriceerde
betonelementen. Het eenvoudige gebruik en de nauwkeurigheid
van een bekisting zijn steeds maatgevend voor een succesvolle
inzet en een economische en probleemloze productie.

Instelbare opspaneenheden
De instelbare opspaneenheden worden naar wens mechanisch,
elektromotorisch of hydraulisch uitgevoerd. Het principe van alle
bekistingen berust op een stijf basisrooster waarop verschuifbare
platformen worden gebouwd en dienen als steunconstructie voor
de verplaatsbare schotten en bovenliggende slotbeugels.

Voorspanbekistingen
In deze bekistingen kunnen de gewenste voorspankrachten direct
worden ingeleid.

Speciale bekistingen

Variabele rechthoekige bekistingen/speciale bekistingen
De mogelijkheid om de lengte, breedte en hoogte en ook de
wandsterkte van betonelementen te kunnen variëren is vaak een
maatgevend criterium. Aan deze voorwaarde wordt voldaan door
een bekistingsysteem met uitwisselbare inzetvormen en bewerkte
kanten te gebruiken kunnen. Deze inzetvormen kunnen onder 
elkaar verwisseld en verschoven worden. Dit systeem wordt 
toegepast bij krimpende kernen en conische bekistingen. Voor alle
betonen Prefab-delen worden vormen en bekistingen gecon -
strueerd die aan de specifieke wensen van de klant voldoen.

Bekistingen voor trafohuisjes en natte ruimtes
Als bekistingbouwer heeft SOMMER ook hier een rijke schat 
aan ervaring. Alleen zo kan op basis van vaste afmetingen en 
specifieke wensen, en ook bij gegeven hallen en productie 
omstandigheden een optimale bekistingvorm en productiesysteem
worden gekozen.

Garagebox bekistingen
Tot de grootste individuele bekistingen horen de bekistingen 
voor Prefab-garages. SOMMER bouwt deze in verschillende 
afmetingen en uitvoeringen. Naast het criterium voor de mecha -
nische bewerking zoals een geslepen bekistingoppervlakte, zijn
deze systemen extreem sterk uitgevoerd en hebben analoog 
hiertoe een gedimensioneerd hydraulisch systeem.

Bekistingen voor skeletbouw

De flexibiliteit en gebruiksvriendelijkheid is kenmerkend voor de gedeelde systeembekisting van SOMMER.


