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Verbis Kft., Budapest

A
z idén fennállásának 45. évforduló-

ját ünneplő Mantovanibenne srl-t 

gyökerei az olaszországi Modená-

hoz kötik, mely régiónak történel-

me szorosan összefonódik a moto-

rok, műszaki tudományok és a technikai ver-

sengés iránti szenvedéllyel. A Mantovanibenne 

vezető pozíciót vívott ki az európai eszközgyár-

tók között a fejlett technológiai hátteréből fa-

kadóan rendkívül magas műszaki színvonalon 

tervezett és gyártott munkaeszközeivel, melye-

ket földmunkagépekhez, bontó-, és újrahasz-

nosító berendezésekhez kínál.

A cég bontóeszközeinek széles választéka a 

következő termékcsoportokból áll:

Mantovanibenne-termékek 
a magyar piacon
A központosított folyamatvezérlésű, legmodernebb tech-
nológiát felvonultató gyártóüzemből kikerülő, különleges 
igénybevételre szánt bontó- és rakodókanalak, vágó-, őrlő- 
és roppantó ollók, gyorscsatolók és más termékek minő-
ségét világszerte elégedett felhasználók ezrei bizonyítják.

CR sorozatú roppantó ollók

Az elsődleges bontási műveletekre hivatott CR 

szériájú roppantó ollók az épületek vázszerke-

zetét alkotó vasbeton gerendák pontos, és gya-

korlatilag zajtalan roppantásos darabolását 

biztosítják. A CR roppantók hatékonyságban 

és munkaminőségben a legmodernebb techno-

lógiát képviselik. 

A széles méretválaszték a minikotrókhoz 

ajánlott 240 kg-os CR2 típustól a 35-50 

tonnás kotrógépekhez illeszkedő 4400 kg-os 

CR35R-ig, 6 típusból áll. A Mantovanibenne 

CR roppantó ollók rendelhetők mechanikus és 

hidraulikus rotátorral.

EGY-
TÖBBFUNKCIÓS

és

bontóeszközök

MCP sorozatú őrlő ollók

A szétdarabolt vasbeton gerendák további fel-

aprításával, a betonacél és a betontörmelék 

frakciók szétválasztásával a bontott anyagok 

szállításának, kezelésének megkönnyítésére, 

vagy akár az azonnali újrahasznosítására (pél-

dául útalapokba) hivatottak az MCP sorozatú 

őrlő ollók. Az MCP sorozat négy tagból áll: a 

10-18 tonnás kotrógépekhez kínált 1000 kg-os 

MCP600-tól a 35-45 tonnás kotrógépekhez va-

ló 3800 kg-os MCP1000 típusig.

MS Multisystem többfunkciós 
roppantó-őrlő-vágó ollók

Az MS széria ollói a legsokoldalúbb bontóesz-

közök a Mantovanibenne választékában. Az 

erőteljes alapváz a különböző feladatokra hi-

vatott eszközökkel felszerelve a bontási mun-

kálatoknál jelentkező feladatok szinte mind-

egyikére megoldást nyújt. A Multisystem olló 

két szinkronizált munkahengere kiegyensúlyo-

zottan viszi át a nyomatékot a munkadarabra. 

A széria minden tagja 360º-os hidraulikus for-

gatóművel van ellátva. Az alapvázra szerelhető 

bontóeszközök választéka a következőkből áll:

•  roppantó olló készlet primer bontási felada-

tokhoz,

•  lemezvágó olló készlet szekunder művele-

tekhez,

•  acélvágó olló készlet primer és szekunder 

bontási feladatokhoz,

•  kombinált vágó-roppantó olló készlet primer 

és szekunder bontási műveletekhez,

Mantovanibenne 
bontóeszközök 
munka közben

A Mantovanibenne 
a minõségi 

bontóeszkök 
rendkívül széles 
skáláját kínálja

Az MCP sorozatú 
õrlõ ollók a szétdarabolt 
vasbeton gerendák 
további aprítására

A Multisystem széria ollói szinte 
minden bontási 
feladatra megoldást nyújtanak



•  őrlő olló készlet a másodlagos bontási fel-

adatokhoz.

A négytagú MS Multisystem széria a legkisebb, 

18-25 tonnás kotrógépekhez ajánlott 2 tonnás 

eszköztől az 50-75 tonnás kotrógépekhez illesz-

kedő 6 tonna önsúlyú eszközökig terjed.

PB sorozatú 
cölöpfej roppantó eszközök

A fúrt technológiával készülő cölöpök közös 

sajátossága a talajszintből kiálló 1-2 méter 

magas cölöpfej, amelyet le kell vésni. A ha-

gyományosan 8-10 emberes „vésőbrigádok” 

kiváltására hivatott Mantovanibenne cölöpfej 

roppantók a minimális, 350 mm átmérőtől az 

akár 1600 mm átmérőjű „megacölöpig” alkal-

mazhatók. A darura, kotrógépre illesztett, a 

bontókalapácsok elvén működő, a cölöpátmé-

rőtől függően elemekből összeállított PB cö-

löpfejroppantók rendkívül gyors és hatékony 

eszközök.

RP sorozatú roppantó-őrlő ollók

Az előzőekben bemutatott első- és másodlagos 

bontási műveletek elvégzésére egyaránt alkal-

masak a Mantovanibenne RP sorozatú ollói, 

melyek mindegyike hidraulikusan 360º-ban el-

fordítható, ezáltal megkönnyítve a pozícioná-

lást és javítva a tevékenység hatékonyságát. A 

RP roppantó ollók vázszerkezete csúcstechno-

GR sorozatú „csáklyázó” kanalak
A téglából, illetve hasonló szerkezeti anyagokból készült épületek bontásának kiemel-
kedően hatékony eszközei a GR bontókanalak, melyek kiválóan alkalmazhatók a bon-
tott anyagok újrafelhasználásában, szétválogatásában is. A GR széria minden tagja 
360º-os hidraulikus rotátorral van ellátva, a kanálele-
meket mozgató hidraulikus munkahengerek működése 
szinkronizált, a ciklusidők példaértékűek. A GR szériá-
jú csáklyázókanalak családja 10 tagból áll, a 3-6 ton-
nás minikotrókhoz ajánlott 320 kg-os verziótól a 3400 
kg-os, 38-60 tonnás kotrógépekhez illeszkedő 3400 kg 
önsúlyú modellig terjed.
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lógiát képviselő acélötvözetből készül, melynek 

jellemzője az alacsony önsúly melletti rendkí-

vüli ellenálló képesség.

A hattagú RP sorozat a 10-18 tonnás kot-

rógépekhez ajánlott RP10-es típustól, a 46-60 

tonnás gépekhez való, 5700 kg tömegű RP50-

ig terjed.

SH szériás 
acélvágó ollók

Az acélból készült szerkezeti elemek és az acél-

hulladék feldarabolására hivatott SH szériás 

Mantovanibenne vágóollók bizonyítottan a ka-

tegória legtermelékenyebb eszközei. A megle-

pően könnyű önsúllyal párosuló kiemelkedő 

vágóerő a bontásokból kikerülő síndarabok, I 

gerendák, acélcsövek, profilacélok stb. darabo-

lására hivatott kiváló eszközök.

Az SH széria vágóollók nyolctagú válasz-

téka a 4-5 tonnás minikotrókhoz ajánlott 340 

kg-os „minitől” a 110-125 tonnás kotrógé-

pekhez javasolt 10800 kg-os „csúcsmodellig” 

terjed.

MVR szériájú rostakanalak

A Mantovanibenne által gyártott MVR rosta-

kanalak a bontott anyagok újrahasznosítási 

technológiájába szervesen illeszkedő, a frakci-

ók méret szerinti szétválogatását lehetővé tevő 

eszközök, melyek közös jellemzője a kiváló mi-

Méretek:
Szájnyílás (A) 700 mm
Magasság (B) 2020 mm
Szélesség (C) 440 mm
Száj hossza (D) 600 mm

Fõbb jellemzõk:

Alkalmazható kotrógép tömege: 16-23 t

A roppantó olló tömege: 1550 kg

Szájnyílás mérete (A): 700 mm

Roppantó erő a fogcsúcsokon: 60 t

Vágóerő a vágóélen: 227 t

Hidraulika r. üzemi nyomás: 300-350 bar

Hidraulikus térfogatáram: 180-200 l/perc

Fordítómotor térfogatáram: 30-40 l/perc

Roppantó pofák zárási ideje: 2,78 s (max. térfogatáram esetén)

Roppantó pofák nyitási ideje: 1,69 s (max. térfogatáram esetén)

Percenkénti ciklusok szám: 13,4 1/perc (max. térfogatáram esetén)

Maximum vágható átmérő: 50 mm

Vágóél hossza: 180 mm

Középkategóriás őrlő-roppantó olló 
A következőkben az RP16 típusjelű őrlő-roppantó ollót mu-
tatjuk be nagy vonalakban, mivel mind primer, mind szekun-
der bontási feladatokra kiválóan alkalmazható, méretében, tö-
megében és teljesítményében is középkategóriás, hidrauliku-
san 360º-ban körbefordítható, univerzális bontóeszköz jelen-
tős sikerre számíthat a hazai piacon is, ráadásul kiváló ár/érték 
aránya elérhetővé teszi az átlagos építőipari vállalkozások szá-
mára is. Az eszköz könnyített vázszerkezete a legmodernebb 
acélötvözetből készül, melyet rendkívüli ellenállóképesség és 
kopásállóság jellemez. Az erőteljes munkahenger hihetetlen 
roppantóerőt fejt ki az eszköz fogain és vágóélén, kiválóan al-
kalmazhatóvá téve azt bármilyen bontandó anyaghoz. Az RP16 
alapkivitelben is hidraulikusan 360º-ban elfordítható, biztosít-
va az olló gyors és precíz pozícionálását.

nőség és a hosszú élettartam. A minikotrókhoz 

javasolt, 300 l űrtartalmú, 400 kg önsúlyú leg-

kisebb MVR rostakanáltól a 24-35 tonnás kot-

rógépekhez illeszkedő, másfél köbméteres, 2,4 

tonnás rostakanálig terjed.

BP szériás polipkanalak 

A bontott anyagok újrafelhasználásának pro-

fesszionális eszközei a nyitott, félig nyitott, 

vagy teljesen zárt kivitelű BP szériás polipka-

nalak. A különlegesen jó minőségű acélötvözet-

ből készülő Mantovanibenne polipkanalak szé-

leskörű felhasználhatóságot, és hosszú élettar-

tamot biztosítanak. DDD

A GR széria minden tagja 
360°-os hidraulikus rotá-
torral van ellátva

A BP polipkanalak 
a bontott anyagok 
újrafelhasználásának 
professzionális eszközei

Az SH széria vágóollói 
az acél szerkezeti elemek 
és hulladékok feldarabolá-
sára szolgálnak

A téglaépületek bontásá-
nak hatékony eszközei 
a GR széria kanalai


