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WRS SuperScreed

Pavimentos perfeitos



Régua da Série WRS com operador a bordo
Substituição de placas, reabilitação, 'white topping'.
A SuperScreed™ Multiquip significa pavimentos perfeitos.

Quer o trabalho consista em autoestradas, estradas secundárias 
ou pistas de aviação, a revolucionária SuperScreed Multiquip é 
a resposta até para a aplicação de pavimentos mais desafiante.

Com propulsão própria, a SuperScreed é acionada hidrau-
licamente e necessita de apenas um operador. Um tubo de 
espalhamento altamente eficiente corta com exatidão a super-
fície a regularizar, permitindo até ao mais exigente empreiteiro 
completar o trabalho com precisão, eficiência e rentabilidade. 
Ajustável em altura, a SuperScreed tem capacidade para nivelar 
betão com uma altura de assentamento tão baixa quanto 2,5 
cm com inacreditável consistência, poupando tempo e dinheiro 
no polimento final.

A SuperScreed é ideal para reabilitação, substituição de placas 
e aplicações de 'white topping' com a qualidade que caracteriza 
os produtos para betão Multiquip há quase 30 anos.

Se é um profissional de reabilitação de autoestradas, não procure 
senão o melhor para pavimentos perfeitos, a SuperScreed 
Multiquip.

Produtividade sem paralelo
n Cobre até mais de 900 m2 por hora
n Espalha facilmente betão com assentamento tão baixo 

quanto 2,5 cm
n Expansível de 4,26 m a 15,84 m.
n O desenho avançado do tubo de espalhamento deixa 

os agregados à superfície, para lajes mais duras e mais 
resistentes ao desgaste

Enormes economias
n Produtividade máxima e altos valores F oferecem vantagens 

competitivas no momento do concurso
n São necessários somente um operador, dois operários e 

dois aplicadores de betão para obter os resultados máximos
n Retorno do investimento após pavimentar apenas pouco 

mais de 37.000 m2

Campos de aplicação da SuperScreed
n Lajes suspensas
n Lajes apoiadas no solo
n Painéis 'tilt-up'
n Estradas

n Lajes pré-moldadas
n Pontes
n Plataformas elevadas
n Pistas de aviação

WRS-5200

O operador tem uma 
vista desimpedida da 
área de trabalho

Dois conjuntos de rodas 
pneumáticas ajustáveis em altura 
facilitam o acesso a toda a obra

Os dois conjuntos de tubos de 
guiamento revestidos a borracha 
funcionam individualmente

Os comandos simples não 
requerem formação especial.

A cobertura de proteção em tela reduz 
significativamente o tempo de limpeza.

Os tubos de espalhamento 
deixam os agregados à 
superfície, para uma laje 
mais durável

Dois faróis de halogénio 
de 50 watt iluminam as 
betonagens noturnas ou 
em interiores

Valores F fenomenais
n Alcança valores F de 80 e superiores quando utilizada em 

conjunto com as talochas mecânicas duplas hidrostáticas 
Whiteman Multiquip

n Cumpre – e até supera – as rigorosas especificações atuais 
para superfícies planas e niveladas

A SuperScreed brilha em todas as aplicações, desde pontes e pistas 
de aviação a pavimentos industriais extra planos e painéis 'tilt-up'.



Pavimentos perfeitos

Os ajustes das coroas encaixam a cada 
1,5 mm.

"Usamos a SuperScreed Multiquip, porque é 
mais rápida de instalar e fácil de transportar 
de placa para placa, além de reduzir a 
quantidade de polimento final necessário."

A SuperScreed proporciona o tipo de desempenho que se espera de 
máquinas maiores e exigindo um grande investimento. Simultaneamente, 
oferece as características necessárias para concluir o trabalho rapidamente 
e com menor esforço.

n Sistema de transmissão hidráulico para um funcionamento fiável, sem 
os problemas associados às transmissões de engrenagem ou de corrente.

n As manobras são comandadas sem esforço e com precisão por meio de 
alavancas que governam dois conjuntos de tubos de guiamento revestidos 
a borracha. O desenho totalmente hidráulico não emprega componentes 
eletrónicos.

n Domina as misturas rígidas — um tubo de espalhamento alcançando 
uma velocidade de 450 RPM roda na direção oposta do avanço.

n A capacidade de múltiplas passagens facilita o nivelamento de bossas 
e preenche concavidades na superfície. Esta característica nem sempre 
existe em máquinas de maior dimensão.

n Tempo de limpeza mínimo — a barra raspadora e a cobertura de tela 
reduzem a acumulação de betão. Uma lavadora de pressão (disponível 
opcionalmente) remove o material em excesso.

n Camadas ou ambas as formas ou laje existente.

n Transporte fácil e económico — não requer autorizações especiais.

n Os motores a gasóleo Vanguard de 28 CV acionam toda a unidade. Não 
é necessário um motor auxiliar requerendo manutenção adicional.

As correções de alinhamento realizam-se 
com precisão por meio de comandos de 
manobra hidráulicos individuais fáceis de 
usar. Apresentada com controlador para motor 
a gasolina.

Bloco de potência Vanguard a gasóleo de 28 CV 
refrigerado a líquido

O painel de comando do motor a gasó-
leo oferece toda a informação essencial 
num relance.

Joe McLaughlin, presidente e proprietário
JMcLoughlin Engineering, San Bernardino, CA
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Régua da Série WRS com operador a bordo

Sistema de carris e 
assentos em aço para a 
SuperScreed
Especialmente desenhado para a SuperScreed, este sistema 
opcional aumenta ainda mais a produtividade e rigor da régua. 
Os "assentos" de base circular e os carris em aço formam um apoio 
sobre o qual a régua se desloca. Os assentos são ajustáveis de forma 
a acompanhar os desníveis e os carris suportam a régua, permitindo 
um desempenho suave e uniforme.

n Basta apenas uma hora para que duas pessoas façam a montagem 
e meçam o nivelamento de 90 metros lineares de carril.

n Os carris são tubagens estruturais com 16,13 cm2 de secção 
medindo, respetivamente, 1,22, 2,44 ou 3,66 metros.

n Os assentos são infinitamente ajustáveis e estão disponíveis 
em dois tamanhos: base pequena (8,90 cm a 13,97 cm) e base 
comprida (13,97 cm a 19,05 cm).

Passo 1 — É necessário um arranjo 
mínimo. A montagem do sistema de carris 
e assentos requer apenas dois operários. 
Para medir a regularidade da superfície, 
usam-se apenas ferramentas básicas, 
como uma fita métrica e um nível.
Passo 2 — Recorrendo ao sistema de 
macacos integrado, a régua é facilmente 
colocada sobre os carris.
Passo 3 — Agora só falta fazer a betona-
gem — e conseguir os pavimentos mais 
planos de sempre com a SuperScreed. 
Aplicando o sistema de carris e assentos, 
esta laje atingiu valores FF finais de 89!

Comprimentos disponíveis em pés (m) 14 (4,25), 18 (5,4), 22 (6,7) 26 (7,9), 28 (8,5), 32 (9,7), 36 (10,9), 40 (12,1), 52 (15,8)

Largura de trabalho em pés (m) 12 (3,6) a 50 (15,2)

Velocidade do tubo de espalhamento 450 RPM, máximo

Velocidade do tubo de guiamento 150 RPM, máximo

Pressão hidráulica de serviço 2.000 PSI, máximo

Óleo hidráulico AW MV ISO 46

Opções de motor*  Vanguard a gasóleo de 28 CV (21 kW)

Altura em pés (m) – unidade acionada a gasóleo 5,25 (1,6) na unidade de potência

Peso da unidade de potência (gasolina) em pés (kg) 500 (227)

Peso da unidade de potência (gasóleo) em pés (kg) 677 (307)

Lavadora de pressão hidráulica opcional em lb. (kg) 55 (25)

SuperScreed da Série WRS: especificações

* As potências dos motores são calculadas por cada um dos fabricantes de 
motores e o método de avaliação pode variar entre os fabricantes. A Multiquip 
Inc. e suas subsidiárias não fazem qualquer afirmação, representação ou 
garantia relativamente à potência do motor instalado neste equipamento e 
declinam toda e qualquer responsabilidade ou obrigação de qualquer género no 
que respeita à exatidão da potência do motor. Aconselha-se que os utilizadores 
consultem o manual do proprietário fornecido pelo fabricante do motor, assim 
como o respetivo site na Internet, acerca da informação específica sobre a 
potência do motor.

Siga-nos no


