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SUPORTS ANTIVIBRATORIS DE RESSORT 
 
Els suports de molla VIBRO-AM s'utilitzen per aïllar les vibracions de baixa 
freqüència (400r.pm en endavant) compressors, motors, refrigeradors, 
ventiladors etc etc. Aporta una base de metall galvanitzada coberta amb un 
coixi material elastòmer amb resistència a la corrosió. L'avançat disseny del 
perfil de goma ofereix una millor eficiència d'aïllament a alta freqüències, que 
es poden transmetre a través de la seva estructura metàl · lica. La base 
ovalada té dos forats per a la fixació amb cargols passants M8.En la part 
superior hi ha un pern M8 per a la fixació en la maquinària Fabricat segons 
ISO-10270EN. 

  
                    VIBRO-AM TAULA DE SELECCIÓ 

TYPE CÀRREGA MÀXIMA (KP) 

VIBRO AM-25 25 

VIBRO AM-50 50 

VIBRO AM-100 100 

VIBRO AM-150 150 

VIBRO AM-200 200 
 

Altre rang de càrrega disponibles a petició  
 CARACTERÍSTIQUES DINÀMIQUES  

deflexió de 25 mm amb la càrrega màxima  
Freqüència natural: 3 Hz a càrrega màxima  
Disponible també amb deflexió de 50 mm 
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SUPORTS MULTIMOLLA 
 
Vibro-MS és un suport antivibratori amb molles. És especialment dissenyat 
per tenir baixa altura (tipus L) i és molt eficaç per l’absorció de vibracions de 
baixa freqüència. El perfil de goma a la base actua com un tall de so i 
augmenta l’eficiència d'aïllament en altes freqüències, que podria transmetre 
a través dels fils. Els ressorts es fixen amb un sistema innovador. 
Vibro-MS es pot acoblar un complement de la sèrie EP o làmina Regufoam 
© de poliuretà per millorar el seu rendiment. 
 
 
CARACTERÍSTIQUES DINÀMIQUES  
La deflexió de 25 mm amb la càrrega màxima  
Freqüència natural: 3 Hz a càrrega màxima  
Disponible també amb deflexió de 50 mm 

VIBRO-MS TAULA DE SELECCIÓ 

TYPE Nº 
RESSORTS 

Dimensions 
(A-B-H)mm 

CÀRREGA MÀXIMA (KP) 

Vibro MS 200 2 80-110-80 200 

Vibro MS 300 3 80-140-80 300 

Vibro MS 400 4 125-160-80 400 

Vibro MS 500 5 125-160-80 500 

Vibro MS 600 4 125-160-80 600 

Vibro MS 750 5 125-160-80 750 

Vibro MS 1000 10 125-200-80 1000 

Vibro MS 1500 10 125-200-80 1500 

Vibro MS 2000 10 125-200-80 2000 
Un altre rang de càrrega a petició 

  
 SUPORTS MULTIMOLLA GRANS CÀRREGUES 

 

Vibro-MSH és un suport antivibració amb múltiples ressorts per equips molt 
pesats. Està especialment dissenyat per absorbir les vibracions de baixa 
freqüència (és a dir, màquines de moviment alternatiu). A més, el perfil 
especialment dissenyat del cautxú a la base, actua com un tall de so i 
augmenta l'eficiència d'aïllament en altes freqüències que podria ser 
transmès a través dels ressorts. Els ressorts es fixen amb un sistema de 
fixació innovador per a la base de metall. 
 
CARACTERÍSTIQUES DINÀMIQUES  
Deflexió de 25 mm amb la càrrega màxima  
Freqüència natural: 3 Hz a càrrega màxima 

VIBRO-MSH TAULA DE SELECCIÓ 

TYPE Nº RESSORTS Dimensions(A-B-C-H)mm CÀRREGA MÀXIMA (KP) 

Vibro MSH 1000 4 200-210-200-150 1000 

Vibro MSH 1250 5 200-210-200-150 1250 

Vibro MSH 2000 4 200-210-200-150 2000 

Vibro MSH 2500 5 200-210-200-150 2500 

Vibro MSH 3000 4 200-210-200-150 3000 

Vibro MSH 3750 5 200-210-200-150 3750 
 

 Un altre rang de càrrega a petició 
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 SUPORTS ANTIVIBRATORIS DE RESORT 
AMB LIMITACIÒ LATERAL I POSADA A NIVELL 

 Vibro-SM és la solució òptima per al control de les vibracions de baixa 
freqüència dotat d'una regulació en alçada per facilitar l'posada a nivell 
incorpora un eficaç sistema de fre lateral per evitar desplaçaments. La 
carcassa està feta d'acer i està protegit de l'oxidació amb un recobriment 
polièster en pols. A la seva base tenen un perfil especial de goma, resistent a 
condicions a l'aire lliure, oferint així una major eficiència d'aïllament de 
vibració també estan en altes freqüències Vibro-SM amb el seu avançat 
disseny també pot sostenir amb èxit les forces laterals (com terratrèmols i 
l'excitació pel vent de pressió). Una junta elàstica es col · loca entre els dos 
reforços verticals, per evitar la creació d'un so-pont; També, a través de la 
fricció que es desenvolupa, es redueix el fenomen de la ressonància, quan 
les màquines s'inicia o s'atura per operar. 
 
VIBRO-SM TAULA DE SELECCIÓ 

TYPE Nº 
RESSORTS 

Dimensions 
(A-B-H)mm 

CÀRREGA 
MÀXIMA (KP) 

Vibro-SM 250 1 80-180-157 250 

Vibro-SM 500 1 80-180-157 500 

Vibro-SM 750 1 80-180-157 750 

Vibro-SM 500 2 100-250-175 500 

Vibro-SM 1000 2 100-250-175 1000 

Vibro-SM 1500 2 100-250-175 1500 

Vibro-SM 2000 4 160-250-175 2000 

Vibro-SM 3000 4 160-260-175 3000 
Un altre rang de càrrega a petició 

  
  
  
  
  
 
CARACTERÍSTIQUES DINÀMIQUES  
Deflexió de 25 mm amb la càrrega màxima  
Freqüència natural: 3 Hz a càrrega màxima  
Disponible també amb deflexió de 50 mm 
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 SISTEMA DE SEGURETAT SÍSMICA 

 

 
Els suports antivibratoris tals com molles, elastomers 
elàstics, etc, durant excitació externa (per exemple, 
terratrèmols, vents, tornados, etc) es pot desenvolupar 
desplaçaments crítics Aquests desplaçaments poden 
aturar l'operació o fins i tot causar greus danys a la 
màquina. El sistema de seguretat sísmica poden 
resistir les forces i limitar el moviment dels equips en 
les tres direccions 
 

  
  
SEISMICON TAULA DE SELECCIÓ  

TYPE Dimensions(A-B-C-H)mm CÀRREGA MÀXIMA (KP) 

C-1 150-65-170 750 

C-2 180-70-200 1000 
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 AÏLLADORS PER  MUNTATGE DE TERRA DE FUSTA  

 
 Vibro – FM, ha estat desenvolupat per reduir el soroll d'impacte de terres de 

parquet de fusta. La definició d'impacte es refereix al so que es produeix quan en 
una curta durada d'impulsos que actua directament sobre una estructura. 
Vibro – FM, són útils per reduir el soroll d'impacte que es genera en un sòl 
d'aquest tipus.Les potes de suport consisteixen en peces metàl·liques i 
elàstiques, que són connectat en conseqüència i com a resultat s'evita la creació 
de ponts d'acústica. 
Es va mesurar el nivell de soroll d'impacte normalitzat ponderat Ln'w = 53 dB 
al laboratori d'acústica de la Universitat Tècnica Nacional d'Atenes , d'acord amb 
normes internacionals ISO 140-6 i ISO 717-2. 
QUANTITAT  
6-8 articles per m2  
CÀRREGA MÀXIMA 80 Kp per punt de muntatge 

 

 
  
 SUPORT DE GOMA PER A PISOS DE FUSTA 

 
 
 
 
 
 

Vibro-FS, és un sistema de suport dissenyat especialment homogènia 
d'elastòmer que ha estat desenvolupats per reduir el soroll d'impacte de terres de 
fusta.  La definició d'impacte es refereix al so que es produeix quan en una curta 
durada d'impulsos que actua directament sobre una estructura. 
Vibro-FS, són útils per a la reducció del soroll d'impacte (per exemple, petjades). 
 
QUANTITAT  
6-8 Vibro-Fs per m2  
CÀRREGA MÀXIMA   80 Kp per punt de muntatge 
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BANDA D'AÏLLAMENT PERIMETRAL VIBRO-BAND 

 

Vibro-banda és un perfil de de cautxú sintètic especial. El seu innovador disseny 
garanteix fàcil instal·lació, Prevenció possible pont acustic,i mpermeabilització de 
la planta, dissociat d'instal·lació entre el sòcol i la fusta parquet. És un accessori 
essencial en pisos de fusta clavades, quan s'utilitza amb el sistema vibro-FM o 
vibro-FS per tal d'evitar transmissió de vibració lateral. 
INSTRUCCIONS PER A LA INSTAL·LACIÓ:  
Durant la instal·lació del parquet s'ha de mantenir un apropiat espai,per tal 
d'evitar el soroll de pont acustic entre el parquet i la paret (4 - 8 mm).  
Col · loqui Vibro-banda en l'espai pressionant la mateixa. És fàcilment fixa, per les 
seves aletes, però si cal, de la seva part superior pot ser clavat a la paret. 
Finalment col·locar el sòcol al Vibro-banda. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 SUPORTS DE GOMA PARETS I TABIQUERIA 

 
Vibro – WS  s'instal·len en els perfils de fixació a terra o al sostre segons 
convingui  (amb un ample de 50 , 75 o 100 mm ) en correspondència amb els C - 
perns. Poden ser fixos en els perfils amb cargols i al terra o al sostre amb perns 
d'expansió. Els espais lliures sota s'han d'omplir amb material d'absorció de so ( 
per exemple ,llana de roca ) i segellat amb massilla elàstica. Part o la totalitat de 
les aletes laterals de la base, es poden tallar fàcilment per a aplicacions amb 
espessor menor (per exemple, només cartonyeso ) que la longitud de l'aleta 
.Volandera de metall ha de ser utilitzat en cada punt de fixació 

 QUANTITAT  
2 UNITATS PER 60 CM (UN AL SOSTRE D'UN A LA PIS)  
MÀXIM DE CÀRREGA 80 KG PER PUNT DE MUNTATGE. 

  
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
Vibro-WS se ha instalado en el apoyo del suelo o el techo de perfiles metálicos (U-corredor con ancho de 50, 75 
o 100 mm) en correspondencia con la C de presión o podría ser también instalado unificado. Pueden ser fijados 
en los perfiles con tornillos y en el suelo o el techo con pernos de expansión. Los espacios libres debe ser 
llenado con materiales absorbentes (por ejemplo, lana de roca).Parte o la totalidad de los segmentos laterales de 
base, de Vibro-WS, pueden ser  cortardos con facilidad debido a sus incisiones, para aplicaciones con menor 
espesor (placas de yeso único ejemplo) que la longitud de aleta.  
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 SUPORTS DE RESSORTS JACK-UP  
PER TERRES FLOTANTS DE FORMIGÓ 

 

 
El sistema Vibro-JSés un avançat sistema de control de vibracions per a 
realitzar terres flotants de formigó elevables. es compon d'una carcassa 
metàl·lica. On es col·loca un ressort antivibratori per absorbir les vibracions.El 
formigó que compon el terre, no té contacte amb la base així evitem ponts 
acústics i un eficient aïllament estructural.És molt fàcil d'instal.lar,permet la 
regulació d'altura.També crea un espai d'aire, la qual cosa és beneficiós per a 
l'aïllament acústic i el control de la vibració. 

        VIBRO-JS TAULA DE SELECCIÓ 

TYPE Dimensions(A-B)mm CÀRREGA MÀXIMA (kp) 

JS-300 Ø 85-100 300 

J5-500 Ø 95-150 500 

 
 
 
 
 
                         Altre rang de càrrega disponibles a petició 

 
  

  
  

  

 
 

 VIBRO-JR SISTEMA D'ELASTÒMERS PER TERRES DE FORMIGÓ FLOTANTS 
 

 Vibro-JR és un sistema de control de vibracions avançat per a pisos i bancades 
flotants de formigó. Es compon d'una carcassa metàl·lica que conté l'elastòmer de 
poliuretà que absorbeix les vibracions. És molt fàcil d'instal lar, permet regulació 
d'alçada i ajuda a evitar l'ús de formes de fusta contraxapada restants. també crea 
un espai d'aire, la qual cosa és beneficiós per a l'aïllament acústic i el control de la 
vibració.  
                     

 VIBRO-JS TAULA  DE SELECCIÓ 

TYPE CÀRREGA MÀXIMA (kp) 

Vibro-JR 100 100 

Vibro-JR 200 200 

Vibro-JR 400 400 

 

 Altre rang de càrrega disponibles a petició 

  

 

  
Procés d'instal·lació 
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 SISTEMA ANTIVIBRATORI MULTIDIRECCIONAL 
 

 

El nuevo sistema antivibratorio Vibro -3D es una de las pocos amortiguadores que 
pueden soportar los impulsos de cada dirección (x, y, z). Vibro -3D está diseñado 
para soportar cargas en todos los tres ejes, por lo que su alta capacidad para recibir 
choques verticales o laterales, con mínimo de peligro de rotura. El principal material 
elástico interior es de espuma de poliuretano con células cerradas. Gama completa 
de sus diagramas de comportamiento mecánico, realizado en la Universidad de 
Dresde, están disponibles bajo petición. 

 
 

 
 
VIBRO-MS TAULA DE SELECCIÓ  

COLOR APLICACIÓ 
CÀRREGA MÀXIMA (KP) 

ESTÀTICA 
CÀRREGA MÀXIMA (KP) 

DINÁMICA 

GRIS MUNTATGE B 38 55 

 SUSPENSIÓ-TRACCIÓ 31 47 

BEIGE MUNTATGE B 77 110 

 SUSPENSIÓ-TRACCIÓ 63 93 

ROSA MUNTATGE B 154 231 

 SUSPENSIÓ-TRACCIÓ 165 187 

NEGRE MUNTATGE B 298 418 

 SUSPENSIÓ-TRACCIÓ 200 280 
 

  

FIXACIONS 

MASCLE (M) 

FAMELLA (F) 

FAMELLA ESPECIAL (SF) 
 

APLICACIÓ 

MUNTATGE 

SUSPENSIÓ TRACCIÓ 
 

Formulari de comanda indicatiu: Vibro-3D Brown / B-SF 
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 SISTEMA DISSOCIACIÓ ANTIVIBRATORIA DE PARETS 
 

 

 
Connector de paret antivibratori VIBRO-SC s'utilitza en Per afegir integritat 
estructural de les parets llargues i altes, que estan muntats sobre coixinets 
antivibratòries o basant-pis flotant. Evita una connexió directa entre parets 
dobles, i augmentar la seva rigidesa. Prevé el vincle de retrocés de la paret 
durant els terratrèmols. és útil quan una paret secundària s'aplica per a la 
millora de l'aïllament acústic i connexions rígides que poden causar ponts de 
so no desitjats 

TYPE Dimensions(A-C-D)mm CÀRREGA MÀXIMA AXIAL (kG) 
Vibro SC-1 25-40-70 30 
Vibro SC-2 50-40-70 60 

 

  
  

 
 
 

  
  

 
 
 

SISTEMA DISSOCIACIÓ ANTIVIBRATORIA DE MURS 
 

 
 

Tirants Vibro-WB s'utilitzen amb la finalitat d'afegir integritat estructural en  
llargs i alts murs de panell de guix, que es munten en els coixins 
antivibratoris o basats en pis flotant. Eviten qualsevol connexió directa entre 
les parets dobles, i augmentar la seva rigidesa. Eviten paret backling durant 
els terratrèmols. És útil quan una paret  secundària  s'aplica per millorar 
l'aïllament acústic on les connexions rígides causaran pont acústic no 
desitjat. 

 

TYPE CÀRREGA MÀXIMA AXIAL (kG) 
Vibro WB.25  (negre) 25 
Vibro WB.50  (negre) 50 
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 PAD  ANTIVIBRATORI DE GOMA 
  

Vibro-EP és un producte resultant de la investigació especialitzada i s'utilitza des 
de 1989. Es fabrica a partir de primer material elastòmer de qualitat combinat amb 
substàncies especials per a la seva efectivitat. Els seus orificis longitudinals 
augmenten la compressió proporcionada i millorar l'absorció de les vibracions. Es 
poden utilitzar en diverses capes amb l'ús de la placa d'acer inserides, per tal de 
reduir la freqüència natural fins a 4 Hz. 
 

  
 

Vibro-EP es pot utilitzar per a l'absorció de les vibracions en les següents aplicacions:  
• Els suports antivibració de compressors d'aire, bombes, ventiladors, grups electrògens, de tall màquines, etc  
• suports flotants: els terres i bancades industrials, elevadors, màquines d'impressió, màquines d'assaig  
• Dimensions: 50 x 25 x 2,5 cm         12,5 x 12,5 x 2,5 cm 
 
 VIBRO-EP TAULA DE SELECCIÓ 

COLOR DIMENSIONS cm 
CÀRREGA MÀXIMA 

STATICA (KP) 
CÀRREGA ESPECÍFICA 

(kp*/cm2) 

GRIS O BEIG 50 X 25 3800 2 - 3 

 12,5 X 12,5 400 1.8 – 2.5 

BLAU O VERD 50 X 25 2500 1.5 - 2 

 12,5 X 12,5 280 1 – 1.8 

VERMELL O GROC 50 X 25 1800 1 – 1.5 

 12,5 X 12,5 180 1 – 1.5 
 

 *1 kp = 10 N 

TIPOS COLORS 

Compost especial de goma: (gris - blau - vermell) 

Neoprè: (beix - verd - groc) 
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PAD AMB COBERTA DE METALL 
 
Vibro-EP metall consisteix coixi de goma (dimensions 12.5x12.5 cm) i una  
coberta de metall galvanitzada. La coberta d'acer protegeix la part de cautxú 
de la muntatge de la radiació UV i l'oli. Alhora, la càrrega aplicada a la és  
igualment distribuïda a tota la superfície de l'element de cautxú. Al centre de 
la part superior de la tapa s'incorpora una rosca M12 (no inclòs)  interna, la 
qual permet lafixació corresponent per a connectar la màquina.els suports 

elàstics de color beix verd i groc són de tipus neoprè de de cautxú que és 
encara més resistent a la radiació de calor i UV. 
 
DIMENSIONS: 13 x 13 x 2.8 cm 

 

 
VIBRO-EP METALL TAULA DE SELECCIÓ 

TYPE  COLOR CÀRREGA MÀXIMA (KP) 

GRIS O BEIGE 350 

BLAU O VERD 250 

VERMELL O GROC 150 
 

 
 
CARACTERÍSTIQUES DINÀMIQUES  
Deflexiò de 2,5 mm a la càrrega màxima  
Freqüència natural: 10 Hz a càrrega màxima 
 
 

 
  

 

 

BANDA ELASTICA ANTIVIBRATÒRIA 
 

VIBRO-STRIP s'utilitza principalment en la base de la maquinària, 
bancades y altres per aconseguir un bon aïllament de les vibracións.  
També es pot utilitzar com un coixi elàstica entre les parts 
estructurals (columnes, parets etc) per suavitzar les forces 
estructurals.Es pot tallar fàcilment a qualsevol dimensió (per 
exemple, volanderes) d'acord amb el pes de la màquina recolzada. 
Es utilitzable en capa simple o doble per augmentar el gruix d'aquí i 
la deflexió.Hi ha diverses altres combinacions d'aplicacions, que es 
poden utilitzar. 
 
Dimensions: Gruix 10 mm, ample 108 mm.  
Disponible en rotllos de longitud 3m. 

 
OPCIONS D'INSTAL · LACIÓ 

 
 

Doble capa, una capa  

en l'altre (invertida) una sola capa 

Doble capa, una capa dins de l'altra Doble capa, una capa sobre l'altra 
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SUPORTS DE GOMA (Tipus 2)  
Vibro-EΜ.2 és un sistema d'amortidor resultat d'una sofisticada 
investigació, presentat en la unió de cautxú i metall especialitzada.La 
tapa de metall proporciona protecció contra diversos fluids, com l'oli i 
aigua. A més protegeix el cos principal dels raigs de sol augmentant el 
seu temps de vida. La coberta metàl · lica és de xapa galvanitzada 
evita l'oxidació. La resta de les parts de metall estan cobertes per 
cautxú i protegida de l'oxidació. La superfície superior i inferior té 
revestiment especial que augmenten  la fricció i reduir la superfície de 
lliscament. 
 

  

VIBRO-EM2 TAULA DE SELECCIÓ 

TYPE  COLOR CÀRREGA MÀXIMA (KP) 

Em-2 VERMELL 40 

Em-2 BLAU 80 

Em-2 BLANC 150 
 

CARACTERÍSTIQUES DINÀMIQUES  
La deflrxió de 3 mm a la càrrega màxima  
Freqüència natural: 10 Hz a càrrega màxima 

  

 
  

 

 

 

 

 

SUPORTS DE GOMA (Tipus 3)  
Vibro EM.3 és un sistema d'amortidor resultat d'una sofisticada 
investigació parts. Vibro EM.3 de cautxú es pot utilitzar per 
absorbir les vibracións produïdas per les unitats de tractament 
d'aire,unitats d'aire condicionat,bombes d'aire compressors, 
ventiladors, transformadors, generadors de motor, màquines de 
tall,màquines d'impressió, ascensors, etc especialment quan és 
necessària subjecció.La part superior i superfície inferior té 
revestiment especial que augmenta la fricció i reduir la superfície 
de lliscament. 
 

  

VIBRO-EM3 TAULA DE SELECCIÓ 

TYPE  COLOR CÀRREGA MÀXIMA (KP) 

EM-3 BLAU 250 

EM3- BLANCO 400 
 

CARACTERÍSTIQUES DINÀMIQUES  
La deflrxió de 3 mm a la càrrega màxima  
Freqüència natural: 10 Hz a càrrega màxima 
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 SUPORTS MINI 
Vibro-mini és una solució de baix cost per solucionar els problemes de 
vibracions  que les màquines de baix pes creen. és una gran solució  
antivibratoria soportar baixas carregas axials. a causa del seu disseny 
pionera, Vibro-mini ofereix una major deflexió amb la càrrega. es pot 
cargolar amb un ancoratge a terra, o pot ser suspès al sostre mitjançant 
barres d'ancoratge o fins i tot ser col · locat sobre una base metàl · lica 
pasant un cargol de m8 mm. aquests cargols no crea pont de so a causa 

de seu disseny innovador. el pas a través del cargol impedeix que la 
màquina caigui en el cas de la destrucció de la part elàstica. (fail safe) 

  
CARACTERÍSTIQUES DINÀMIQUES  

Càrrega màxima estàtica: 20 Κp  
Freqüència natural: 15 Hz  
També disponible fins al 50 Kp. 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CARACTERÍSTIQUES DINÀMIQUES  

Càrrega màxima 20 Κp  
Freqüència natural: 15 Hz  

PENJADORS DE SOSTRE 
 

VIBRO-PI Mini s'utilitza per suspendre i aïllar sostres acùstics (placa de 
guix), conductes d'aire etc. el disseny del perfil de metall amb les seves 
vores es pot tallar fàcilment o doblegar en diferents longituds per 
aconseguir nivells desiguals de sostre flotant quan sigui necessari.  
Mini Vibro-PI consisteix en una estructura metàl · lica de xapa 
galvanitzada adequadament definida. a la part superior es col · loca un 
suport de goma especial anti vibratori (vibro-Mini). mitjançant  
el suport de goma s'utilitza un cargol m6 que pot ser collat al sostre. el 
cautxú del suport antivibratori Vibro-mini és el resultat de la recerca 
especialitzada del compost de cautxú de qualitat amb molt bona relació 
de deflexió de càrrega en comparació amb una excel · lent control de 
vibració .el disseny especial del perfil metàl · lic està perforat. com que, 
es pot tallar fàcilment en diferent longitud per tal de cobrir les necessitats 
del projecte. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 EXEMPLE D'INSTAL · LACIÓ VIBRO PL MINI 
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 PENJADORS DE TRACCIÓ MULTIFORMAS 
Vibro-CH mini-consisteix en una estructura metàl · lica d'acer 
galvanitzat, rectament formada i EL suport l'anti-vibraTORI de goma 
VIBRO-mini. La suspensió és fàcilment transformaBLE a qualsevol de 
les 4 formes mostrades en les figures, amb la força d'una sola mà.  
 

  
-SHAPE (1) es cargola en ambdós costats del perfil de la suspensió del metall  
-SHAPE (2) es fixa amb 2 ancoratges al sostre.  
-SHAPE (3) es fixa amb 1 àncores al sostre.  
-SHAPE (4) es penja amb un ganxo. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PENJADORS DE TRACCIÓ PER SOSTRES DE GUIX 
Vibro-QH Mini es pot combinar amb una adequada reforçat i 
modulada galvanitzat perxa de suspensió metàl ·lica, oferint 
aïllament de vibracions en el sostre de placa de guix.El forat de 
la goma del Vibro-QHmini,és Φ8 mm per al pern de la 
transferència. Una vareta roscada llarga podria ser utilitzat per 
tal d'ajustar l'altura del fals sostre. La perxa de suspensió ha 
grabbling nebs per a una connexió ràpida i fàcil.Perfils de sostre 
estàndard de 60 x 27 mm, segons la norma DIN 18182-1. 
Aquests nebs ajuden al adaptació amb el perfil de metall 
estàndard dels falsos sostres de manera que fàcilment poden 
manejats. per tant, el cost de treball disminueix i també facilita el 
treball de l'instal.lador. 

  
 CARACTERÍSTIQUES DINÀMIQUES  

Càrrega màxima: 20 Κp  
Freqüència natural: 15 Hz 
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PENJADORS DE TRACCIÓ AMB GOMA + RESSORT 
VIBRO-CH és una combinació de cautxú especial amb ressort de metall per a 
una millor aïllament DE vibracióNS d'una gamma més àmplia de freqüències 
escoltades per l'oïda humana.  
Es compon de:  
• Estructura d'acer amb acabat de pintura o de metall galvanitzat  
• Ressort d'acer d'acord amb la norma ISO EN 10270 amb acabat galvanitzat  
• Tassa d'acer per evitar el moviment de primavera  
• Element de goma a la part superior per a un millor aïllament de freqüència 
audible  
• penjolls anell amb rosca de seguretat  
• Precàrrega capacitat girant la rosca inferior  
 
CARACTERÍSTIQUES DINÀMIQUES  

Deflexió de 25 mm amb la càrrega màxima  
Freqüència natural: 3 Hz a càrrega màxima 

  
 

VIBRO-SM TAULA DE SELECCIÓ 
TYPE   CÀRREGA MÀXIMA (KP) 

Vibro CH-25 25 

Vibro CH-50 50 

Vibro CH-100 100 

Vibro CH-150 150 

 
 

 

 

 

 
 

PENJADORS DE TRACCIÓ AMB GOMA + RESSORT 
PER FALSOS SOSTRES 

Vibro-SH Penjadors antivibratori per falsos sostres de consta d'estructura metàl 
· lica feta de xapa galvanitzada, rectament formada amb reforç lateral, ressort 
d'acer, cautxú antivibratori element en la part inferior de la molla que actua com 
un filtre de so i aïllament eficiènc. Ells també poden ser precarregats prement la 
rosca. 
 
CARACTERÍSTIQUES DINÀMIQUES  

Càrrega màxima 25 Kp 
Deflexió de 25 mm amb la càrrega màxima  
Freqüència natural: 3 Hz a càrrega màxima 
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PENJADORS DE TRACCIÓ AMB REGUFOAM 
Vibro - CH REl - R marc de xapa galvanitzada . 
L'element elàstic del penjador és una escuma de poliuretà d'alta qualitat , amb  
cèl · lules semi- tancades, fabricat per l'empresa alemanya BSW sota la marca 
comercial Regufoam ® .Gamma completa amb diagrames de característiques 
mecàniques i certificats , duts a terme l’lUniversitat de Dresden disponibles a 
petició .Les incisions dissenyats precisament del full de metall proporcionen un 
fàcil doblat del seu marc , en certes formes , que poden aconseguir per la força 
d'una sola mà . Així Vibro CH -R potser fàcilment transformat , molt fàcil , en 4 
formes diferents per tal d'ajudar a l'ús l'instal · lador 
que en la forma més favorable . 
• SHAPE ( 1) - Screwed en ambdós costats del perfil de suspensió metàl · lica 
• SHAPE ( 2) - es fixa amb 2 ancoratges al sostre 
• SHAPE (3 ) - es fixa amb 1 àncora al sostre 
• SHAPE ( 4) penjat d'un ganxo o un altre dispositiu adequat . 
Vibro - CH - R està disponible en 4 gruixos diferents (12-25-37- 50mm ) i en 2 
diferents rigideses, a fi d'aconseguir la freqüència natural desitjada . 

 
 

VIBRO-CRS TAULA DE SELECCIÓ 
TYPE   CÀRREGA MÀXIMA (KP) 

Vibro-CH.R 20.(12-25-37-50) 20 

Vibro-CH.R 50.(12-25-37-50) 50 

  
 

 
 

 

 

 

 

PENJADORS DE TRACCIÓ AMB REGUFOAM PER FALSOS SOSTRES 
Vibro QH-R consisteix en un disseny especialment DE PENJADOR metàl · lic 

galvanitzat que té per a connexió ràpida i senzilla amb els perfils de sostre 
estàndard amb dimensions 60 x 27 mm (per falsos sostres) d'acord amb la 
norma DIN 18182-1.  
Per tant, el cost laboral disminueix i també facilita el treball de l'instalADOR.  
L'element elàstic de la perxa Vibro QH-R és d'esPuma de poliuretà d'alta 
qualitat, amb cèl · lules semi-tancats. Està disponible en 2 gruixos diferents 
del coixinet elàstica:  
12mm (solució econòmica)  
25mm (millor control de la vibració) 

 
 

 
 

VIBRO-QHR TAULA DE SELECCIÓ 
TYPE   CÀRREGA MÀXIMA (KP) 

Vibro-CH.R 20 (12) 20 

Vibro-CH.R 20.(25) 20 
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insoflot, aporta una sèrie de sistemes antivibratoris, dissenyats i fabricats per ALPHA ACOUSTIKI Ltd.  

Equips avançats de mesurament científic, s’utilitzen per obtenir informaciò detallada, amb anàlsi de 
vibracions. Aixó contribueix, al desenvolupament de productes per la resolució i el control de les vibracions 
complexes. 
El nostre equip, altament especialitzat d’enginyers, amb una gran experiència en el camp desde 1978, pot 
fer front a qualsevol problema de vibracions i control de soroll. Si una aplicación requereix una solució 
d’engineria a mida i en conseqüència, ser fabricats per la nostra línia de producció. 

Tots els productes de control de vibracions són fabricats sota qualitat  norma ISO 9001.2009. 

AÏLLAMENT ANTIVIBRATORI  

Amortidors antivibratoris per: 
Maquinària i equips 

Suspensió de grans màquines (premses, forja) 
Lloses bancades i terres flotants 

sostres flotants 
parets flotants 

aïllament d'estructures 
Suspensió d'edificis (sísmic) 

Tlf-+ 34 622428263 
www.insoflot.com 

comercial@insoflot.com  

 
ALPHA ACOUSTIKI 

Tlf +30 210 6779875 
www.vibro.gr    info@vibro.gr  
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