Arrasadores de estacas TAETS.
Marca pioneira em arrasamento de estacas.

Arrasamento de estacas de concreto
com excelente resultado, sem danos
ao aço da armadura e sem trincas
nas áreas abaixo da linha de
arrasamento.
Opção rápida, segura e eficiente.

Os arrasadores de estacas, da marca holandesa TAETS, estão entre os mais avançados,
eficientes e rápidos sistemas do mundo para arrasar estacas de concreto.
Projetados e fabricados com tecnologia de ponta, permitem arrasar estacas moldadas in loco
e pré-fabricadas de vários modelos - quadradas, hexagonais, octogonais e circulares.
O uso do arrasador de estacas TAETS substitui o trabalho manual, sendo até 5 vezes mais
eficiente. A operação é feita de forma totalmente controlada e segura. Como resultado
obtém- se estacas com ótimo acabamento, sem danos em sua estrutura ou microfissuras
abaixo do nível de corte.
A Máquina Solo disponibiliza os arrasadores de estacas TAETS para locação e venda.

Arrasadores
de estacas
Características Técnicas
O ajuste do arrasador de estacas é feito por meio adição e remoção de links - cilindros
hidráulicos.
Para cada diâmetro a ser arrasado, determinado número de links será utilizado, sendo que
para alguns diâmetros utilizam- se meios links - corpo do link sem o cilindro hidráulico- , que
podem ser facilmente adicionados ou removidos.
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O modelo 314 é adequado para
estacas de Ø 300 a Ø 1000 mm.
O peso de cada link é 91 kg.

Diâmetro da Estaca (mm)

O modelo 380 é adequado para
estacas com Ø 700 a Ø 1800 mm.
O peso de cada link é 212 kg.
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