
GOMACO – światowy lider 
w produkcji układarek do betonu

Maszyny do układania betonu 
amerykańskiej firmy GOMACO
do budowy betonowych:
• dróg, autostrad,
• pasów startowych lotnisk,
• krawężników i rowów,
• poboczy,
• szlaków wycieczkowych,
• barier bezpieczeństwa,
• balustrad mostów,
• kanałów irygacyjnych.

Dodatkowe wyposażenie: 
• systemy 3D frezarek, podajników 

i rozsypywaczy betonu 
oraz maszyn do obróbki 
wykańczającej,

• sprzęt do wykańczania płaskich 
płyt betonowych, mostów 
i zboczy,

• inne maszyny do wszelkich 
unikatowych zastosowań 
i potrzeb.



Amago Spółka z o.o.

Cholerzyn 383, 32-060 Liszki
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UKŁADARKI DO BETONU
FINISZERY

TOP MODELE

GT-3600 
Układarka do krawężników i rynien

• maszyna na 3 gąsienicach do 
krawężników i rynien, chodników, 
szlaków rekreacyjnych, barier, 
balustrad z możliwością układania 
betonu o szerokości do 3 metrów

• formowanie 610-milimetrowych 
promieni

• system mocowania formy 
Hook-and-Go

• sterowanie wszystkimi gąsienicami 
dla ułatwienia załadunku, mobilności 
oraz szybszego rozstawienia maszyny

• możliwość sterowania wszystkimi 
gąsienicami pozwala na precyzyjne 
sterowanie w ciasnych promieniach

• system pozycjonowania gąsienic 
All-Track Positioning (ATP) dający 
wykonawcy więcej możliwości 
radzenia sobie z przeszkodami, 
logistyką i różnymi zastosowaniami

• teleskopowa prawa przednia 
podstawa, wahliwa lewa przednia 
podstawa, wysuwana tylna podstawa 
dla ułatwiania pozycjonowania

GP4
Układarka do betonu

• inteligentna układarka do betonu 
na 4 gąsienicach

• szerokość układania do 12,19 m
• obrotowe ramiona w technologii 

„smart” do pozycjonowania podstaw
• technologia sterowania „smart” 

i cichej pracy G+
• oszczędność paliwa zapewniona 

dzięki G+
• system G+ Connect do przystawek 

i systemów naprowadzania
• możliwość podwójnego 

teleskopowania do 2,13 m po każdej 
stronie układarki, co daje łącznie 
4,26 m automatycznego poszerzania 
ramy

• zastosowane napędy obrotowe 
zapewniają najwyższą technologię 
inteligentnego i precyzyjnego 
kierowania

• belka o kształcie T dla precyzyjnego 
i szybkiego montażu/demontażu oraz 
pozycjonowania formy

• układarka została zaprojektowana 
z myślą o łatwym transporcie

C-450
Finiszer

• finiszer przeznaczony do układania 
nawierzchni mostowych, płaskich płyt 
i posadzek betonowych

• rama o maksymalnej szerokości 
31,7 m; szerokość ramy, bez ramy 
pośredniej, wynosi do 21,95 m

• panel sterowniczy możliwy do 
zamontowania na obydwu końcach 
ramy jest zaprojektowany tak, aby 
jak najbardziej ułatwić kontrolę nad 
prędkością pracy oraz kierunkiem 
posuwu maszyny

• walec wykańczający o długości 1,52 m 
zagęszcza i wykańcza beton w jednym 
przejściu

• hydrauliczne regulatory zmiany 
mocy (PTA) są dostępne dla 
zmian wysokości w czasie pracy 
wykonywanych automatycznie 
z konsoli operatora

GOMACO posiada w swojej ofercie 

ponad 50 modeli maszyn 
Skontaktu się z nami!
Dobierzemy urządzenie 
na miarę Twoich potrzeb!


