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OCM-048 MEDIA este este o mașină de torcret cu rotor, 
capabilă să pulverizeze beton uscat și beton umed și să 
transporte pietriș, nisip și alte materiale de construcții în 
volum reglabil de la 2-3 până la 9-10 metri cubi pe oră.

Mașina se utilizează cu precădere pentru executarea 
lucrărilor de consolidare cu beton pulverizat în galerii, 
tuneluri, pe versanți, în casete colectoare, canale, bazine 
și digestoare de beton. OCM-048 MEDIA este de asemenea 
utilizată la preluarea și transportul pietrișului rezultat la 
forarea tunelurilor cu utilaje de tipul TBM.

Mașina este echipată cu un sistem pneumatic avansat 
pentru închiderea etanșă a rotorului. Extragerea acestuia 
se realizează cu un braț hidraulic dedicat de către un 
singur operator.

De asemenea, mașina se poate echipa în versiunea DOSA 
cu un dozator de aditivi lichizi pentru beton, de obicei 
acceleranți de priză, al căror amestec în masa de beton 
este sincronizată cu volumul de beton pulverizat.

Ecranul digital amplasat pe panoul electric indică 
instantaneu numărul de rotații pe minut ale motorului și 
volumul de aditiv consumat, în litri pe oră. Alte echipamente 
opționale sunt: sistem radio sau prin fir pentru comandă 
de la distanță și pompă de apă de mare presiune.

MAȘINĂ PENTRU TORCRET USCAT ȘI UMED 
ȘI PENTRU TRANSPORTUL PNEUMATIC AL 
PIETRIȘULUI / NISIPULUI



OCMER CO. Srl prin MATEI CONSTRUCT Constructii Speciale SRL, distribuitor în România și Moldova
Str. Alexandru V. Voevod Nr. 2, 400592 Cluj-Napoca; Tel. +40 264 460 960; Fax+40 364 813 358

 www.mateiconstruct.ro

OCM - 048 MEDIA

MOTOR ELECTRIC 
     
Motor electric cu două viteze: 9/6 CP, 3x400 V, 50 Hz
Moto-inversor: 10 CP, 3x400 V, 50 Hz
Moto-inversor dozator (versiune DOSA): 2 CP, 3x400 V, 50 Hz;
Tablou electric normat CEE (EN-60204-1; EN-60439-1; 73/23 
CEE; 98/68/CEE)
Grad de protecție IP55

MOTOR PNEUMATIC 
    
Motor principal: 19 CP
Motor sistem hidraulic: 4 CP
Consum de aer comprimat: până la 
15.000 l/min la 6-7 bari

Greutate 950-1200 Kg, în funcție de model
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