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Exicon Baltic SIA ir oficiālais ASC Group pārstāvis 
Baltijas valstīs. Mūsu vēsture sākās Somijā, kur Exicon 
Finland OY veiksmīgi darbojas jau daudzus gadus.

ASC Group attīsta, ražo un piegādā plašu alumīnija torņu, 
dažādu sastatņu un citu alumīnija konstrukciju klāstu 
zem ASC ACCESS zīmola. ASC ACCESS iekārtas ir 
paredzētas profesionālajai un rūpnieciskai lietošanai, tām 
raksturīgi augsti izturības rādītāji un pievilcīgas cenas.

ASC produkti tiek plaši izmantoti celtniecībā, rūpniecībā, 
krāsošanas un uzkopšanas nozarēs, kā arī citās sfērās, 
kur ir nepieciešama droša piekļuve augstumā. Papildus, 
ASC Group specializējas tādu produktu izstrādē, 
projektēšanā un ražošanā kā fasādes kāpnes, avārijas 
glābšanas kāpnes, kāpšļi, alumīnija laipas, piekaramās 
platformas un darba platformas.

ASC Group 1990.gadā nodibināja Jeroens van den 
Heuvels. Uzsākot savu darbību alumīnija metināšanā 
un dažādu alumīnija konstrukciju ražošanā, tagad 
ASC ir izaudzis par starptautisku uzņēmumu ar savu 
rūpnīcu un plašu dīleru tīklu visā pasaulē.

ASC ACCESS ir kļuvis par zīmolu, kas nozīmē kvalitāti 
un uzticamību.

Jeroens van den Heuvels:” Visi ASC produkti ir attīstīti 
raugoties no lietotāja drošības un pielāgojamības 
perspektīves. Mums klienti un viņu drošība ir pirmajā 
vietā. ASC izaugsme tika realizēta kopā ar mūsu 
klientiem, ieklausoties viņu vajadzībās. ASC nozīmē 
drošu darba vidi. Vienmēr būsim priecīgi Jums 
palīdzēt.”

MŪSU SPĒKS IR PIEREDZĒ !

PIEDZĪVOJIET ATŠĶIRĪGO !
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ASC Group ražotie alumīnija torņi 
tirgū ir kopš 1992.gada. Tos ražo 
no augstas kvalitātes 2 mm bieza 
alumīnija. Tie ir viegli un izturīgi. Atbilst 
EN-1004/1298/2718/12811 standartu 
prasībām.

Torņu rāmjus metina ar manuālo 
TIG metināšanas metodi. Visiem 
metinājumiem tiek dota mūža garantija. 
Rāmji ir ar pretslīdēšanas profilu. Tie 
ir aprīkoti ar izturīgu bloķēšanas tapu. 
Šāda konstrukcija ļauj tos viegli salikt 
un izjaukt.

ASC alumīnija torņu platums standartā 
ir 0.75 vai 1.35 metri. Maksimālā slodze 
750 kg.

ASC platformas ir konstruētas 
kombinācijā no rūpnieciskā dizaina un 
pietiekami augstas kvalitātes lidmašīnu 
būves sakausējuma. Kā rezultātā, ASC 
radīja īpaši stingru profilu, kurš pie tam 
ir arī viegls.

Platformu standarta garumi : 1.90; 2.50; 
3.05 vai 4.00 metri. Maksimālā slodze 
275 kg. Šīs platformas atbilst 3. klases 
standartam (2 kN/m²), bet būtībā atbilst 
4. klases standartam (3 kN/m²), kas ir 
fasādes sastatņu standarts.

Poliamīda riteņu diametrs ir 200 mm. 
Tiem ir dubulta bremžu sistēma. Metāla 
vārpstas augstums 300 mm. Maksimālā 
paredzētā slodze ir 800 kg.

Stabilizatori tiek ražoti no augstas 
kvalitātes alumīnija. Tie ir pieejami gan 
fiksēta izmēra, gan arī teleskopiski 
izbīdāmi.

Maksimālais pieļaujamais platformas 
augstums šaurajam tornim ir 12 metri, 
bet platajam 20 metri.

ASC ® ALUMĪNIJA TORŅI
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Šie ir luksus klases alumīnija 
torņi. Tos ražo no sevišķi 
izturīga 1.6 mm bieza alumīnija. 
Kā rezultātā, tā komponenti ir 
daudz vieglāki. Torņa standarta 
platumi ir 0.75 vai 1.35 metri. 
Platformu garumi: 1.90; 2.50; 
3.05 vai 4.00 metri.

Rāmji ir aprīkoti ar unikāliem 
pašfiksējošiem uzgaļiem. 
Tādējādi, torni nekad nevarēs 
salikt nepareizi. To var super 
ātri salikt un izjaukt. Katra torņa 
detaļa tiek darināta ar rokām.

Platformas ir aprīkotas ar 
masīviem āķiem. Tās iztur 
275 kg slodzi. Kā opcija, ir 
pieejamas oglekļa šķiedras 
platformas.

Diagonāles un horizontāles arī 
tiek ražotas no sevišķi izturīga 
alumīnija. Tās ir pieejamas arī 
ar unikālu patentētu Quick-lock 
stiprināšanas sistēmu.

EASY-CLIC torņa priekšrocības:

a) Ātri un droši saliekams, 
izjaucams!

b) Pievilcīgs ar pašfiksējošiem 
rāmjiem !

c) Nav nepieciešamas 
papildus sprosttapas !

d) Visi tā komponenti atbilst 
EN 1004 stabilitātes un 
drošības kalkulācijām !

ASC ® EASY-CLIC ALUMĪNIJA TORŅI

2 31
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Šie ir revolucionāri alumīnija torņi.

Virs 2 metriem diagonāles tiek aizstātas 
ar profesionālām drošības margām. 
Pateicoties tam, katrs nākamais 
platformas līmenis ir daudz drošāks. 
Tur vienmēr būs margas, pirms Jūs 
uzkāpsiet uz nākamo līmeni.

Šīs sistēmas torņi sastāv no daudz 
mazāk detaļu skaita, kas paātrina tā 
salikšanu un izjaukšanu.

ASC ® AGS ALUMĪNIJA TORŅI

AGS prezentācija

(AGS fasādes sastatnes)

2 31

Advantaged Guardrail System (AGS)

4

AGS torņu papildus 
priekšrocība – tos var 
izmantot kā fasādes 
sastatnes, ja vien tos 
novieto ne tālāk kā 
15 cm no sienas.
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XS (extra-small) ir visātrāk 
montējami un demontējami torņi 
vienai personai. Revolucionāra 
koncepcija.

Viegli transportējams.

Viens cilvēks 8 minūtēs var sasniegt 
drošu 6.2 metru darba augstumu 
(iespējami arī 3.2; 4.2; 5.2 metri). 
Ļoti viegli un droši izmantojami. 
Kompakti un lietotājam draudzīgi.

Augstas kvalitātes alumīnija 
sakausējums un pilnībā manuāla 
metinājuma šuves.

Aluminija tornis 1 personai.

ASC ® XS ALUMĪNIJA TORŅI

8 min

Torņi ir ar 125 mm riteņiem, dubulto bremžu 
sistēmu. Iztur slodzi līdz pat 500kg.

XS- torņi ir ar TÜV sertifikātu un 5 gadu rūpnīcas 
garantiju. Atbilst EN 1004 Klase 3 standartiem.

ASC-XS-007

Garums .............................. 1.20 m
Platums.............................. 0.75 m
Maks. Darba augstums...... 6.20 m
Kopējais svars ................... 118 kg
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XXL izmēra torņi ir platāki nekā tradicionālie alumīnija torņi. Šo torņu lielākā 
priekšrocība – diagonāles tiek nostiprinātas blakus platformām. Rezultātā, 
Jūs varat novietot platformas jebkurā augstumā, nepārvietojot diagonāles.

Šo alumīnija torņu platums ir 90 un 150 cm.

Kvalitāte ir tāda pati kā tradicionālajiem torņiem: A klase.

•

•

ASC ® XXL ALUMĪNIJA TORŅI
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Ar Basic-line, ASC ražotie torņi, tagad ir 
pieejami ikvienam, kurš vien tos grib lietot. 
Nedaudz vienkāršāki par profesionālajiem 
torņiem.

Šie ir pusprofesionālie torņi. To maksimālais 
darba augstums ir 10.5 metri, ar ko 
,pēc ražotāja domām, pilnībā pietiek 
neprofesionālajiem lietotājiem.

Basic-Line torņa izmērs ir 1 m platumā un 
2 m garumā.

Lielākā to priekšrocība ir diagonāļu 
novietošanas iespēja blakus platformai.  
Tas atvieglo torņa montāžu, kā arī rada 
lielisku stabilitāti.

Pēc visiem stabilitātes un izturības 
parametriem atbilst EN 131 un EN 1004 
standartiem.

ASC ® BASIC-LINE PUSPROFESIONĀLIE TORŅI

Basic Line
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Kombinācijā ar stipriem riteņiem mūsu salokamais tornis ir 
visizturīgākais savā tirgus segmentā.

Visiem metinājumiem ir mūža garantija.

Lielākā priekšrocība : šo torni var papildināt līdz 8  metru 
augstumam, un izmantot kā tradicionālo torni.

Tornis atbilst visām 5805-2718 BS EN 1004 standartu prasībām.

Salokamais tornis, ļoti augstas kvalitātes produkts profesionālai lietošanai.

Tā kā šis tornis ir vienkāršs un stabils, kā arī ļoti ekonomisks, Benelux valstīs 
tas ir līderis šajā torņu segmentā.

ASC ® A-LINE SALOKAMAIS TORNIS

Tā rāmis ir manuāli metināts un montēts, kas rada lielu stabilitāti un ilgāku izturību.

Standarta izmēri: platums 0.75 m, garums 1.90 m, augstums 1.95 m.

Torņa riteņu diametrs ir 150 mm. To kravnesība ir 450 kg.

(Vakio)

(Vaihtoehto)
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ASC ® EASY-X SALOKAMAIS TORNIS

Easy-X ir perfekts produkts salokamo  
torņu segmentā.

Tā rāmis ir bez turpinājuma tapām un 
sastāv no 6 šķērskokiem. Šis tornis ir 
paredzēts intensīvai ikdienas lietošanai  
un ir ļoti noderīgs iekšdarbos.

Standartā tam ir 125 mm riteņi. Izturīga 
platforma ar maksimāli paredzēto slodzi 
250 kg.

Atbilst EN 1004 klase 3 standartiem.

Tas ir ideāls cenas – kvalitātes 
savienojums.

Maksimālais drošais darba augstums 
3 metri.

Tā izmēri: garums 1.85 m, platums 0.75 m, 
augstums 1.90 m. Kopējais svars 29 kg.
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ASC radītās alumīnija laipas jau daudzus gadus 
tiek plaši pielietotas.

Pamata sijas tiek izgatavotas no labākā 
sakausējuma alumīnija.

Jaunā margu stabu izvietošanas tehnoloģija 
padara tās stabilākas un vieglāk pielietojamas.

Dubultā profila pielietošanas koncepcija 
nodrošina lielu stingrību. Grīda ir izgatavota no 
pretslīdes alumīnija plāksnēm.

Plāksnes garums ir 1 metrs, tās savstarpēji 
aizvietojamas un ir viegli samaināmas, 
bojājumu gadījumā.

Laipas ir aprīkotas ar pretvēja aizsardzības āķi.

Margas ir montējamas no abām pusēm. 
Tās ir salokāmas, līdz ar to netiek bojātas 
transportējot.

Laipas iztur slodzi līdz 150 kg/m².

Alumīnija profila augstums ir 15 cm.  
Laipas platums ir 61 cm.

Laipu standarta izmēri:

Garums:  Svars:
3 metri  18 kg
4 metri  24 kg
5 metri  30 kg
6 metri  36 kg
7 metri  42 kg
8 metri  48 kg

ASC ® ALUMĪNIJA LAIPAS
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ASC kāpņu torņi tika izstrādāti, 
lai apmierinātu specifiskas tirgus 
prasības.

Šie torņi pilnībā izgatavoti no 
alumīnija. To jaunā koncepcija 
padara torni stabilu, ērti 
lietojamu un lietotājam draudzīgu 
montāžas, demontāžas laikā. 
Kustība pa to uz augšu un uz 
leju, pat ar instrumentiem rokās, 
ir pilnībā droša.

Tam ir unikāla margu sistēma ar 
drošu izeju. Šis ir pirmais šāda 
veida tornis, kura margu sistēma 
atbilst visām drošības prasībām.

Tornis ir aprīkots ar drošības 
kāpsli.

ASC ® KĀPŅU TORŅI
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ASC ® OGLEKĻA ŠĶIEDRAS TORŅI

ASC piedāvā jaunu oglekļa 
šķiedras torni.

Šis vieglais un ļoti izturīgais tornis 
pilnībā izgatavots no plastmasas.

To izmanto darbos, kur ir saskare 
ar augstsprieguma līnijām.

Tornis tiek ražots un piegādāts 
atbilstoši EN 1004 prasībām.  
Tiek izsniegts arī sertifikāts.
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ASC ® TORŅI KĀPŅU TELPĀM

ASC piedāvā drošu risinājumu darbam kāpņu telpās.
To konstrukcija pieļauj daudzus pielāgojumus, kas ļauj izmantot torni gandrīz jebkuros apstākļos. 

Darba platforma ir brīvi pieejama 
izmantojot lūku. Tornis tiek 
piegādāts kā komplekts un satur 
daudzas standarta torņa daļas.
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Jau daudzus gadus, Layco torņus ražo 
atsevišķs ASC departaments.

Šie torņi tiek ražoti no 3 mm bieza alumīnija. 
Rāmja šķērskoki atrodas viens no otra tikai 
250 mm attālumā un vidū tiek savienoti ar 
iemetinātu cauruli. Tā rezultātā tornim piemīt 
nepieredzēti augsta stabilitāte un izturība.

Speciāli šim tornim ir radīti masīvi riteņi ar 
tērauda vārpstu un gultni.

Arī stiprinājuma skavām ir īpašs dizains 
intensīvai, ilgstošai lietošanai. Bieza, 
masīva alumīnija atspere nodrošina spēcīgu 
savienojumu.

Darba platforma ir izgatavota no rūpnieciska 
dubultprofila. Tā ir platāka un izturīgāka.

Torņu standarta platumi ir 800 mm un 1500 mm, 
bet garumi 1800 mm un 2850 mm.

Layco alumīnija torņi ir savienojami ar daudzu 
citu ražotāju torņiem.

ASC ® LAYCO ALUMĪNIJA TORŅI
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ASC ® JUMTA ALUMĪNIJA SASTATNES

ASC radītās jumta sastatnes ir ideāls instruments darbam uz jumta.
Tās ir ātri saliekamas uz jumta slīpumā no 30° līdz 60°.  
Var tikt paplašinātas uz jebkuru vēlamo garumu un platumu.

0,88 m

3,13 m

4,53 m

Kores 
stiprinājumsPjedestāls

Iespējamais izvietojums
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ASC ® ALUMĪNIJA TORŅU PIEKABE

ASC piedāvā arī piekabes alumīnija torņu transportēšanai.

Tās ir veidotas tā, lai sastatņu pārvadāšanu padarītu efektīvāku un ekonomiskāku. Iekraušana 
un izkraušana rada ievērojamas laika priekšrocības. Piekabes ir ražotas no augstākās kvalitātes 
komponentiem, tām raksturīgs ilgs kalpošanas mūžs.

Piekabe ir paredzēta divu alumīnija torņu transportēšanai ar 8 metru darba augstumu.  
Tā izmēri: garums 368 x platums 200 x augstums 200.
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ASC ir izstrādājusi jumta malu aizsardzības sistēmu no alumīnija. Šo produktu ir ļoti viegli lietot.
Ļoti spēcīga alumīnija sakabe tiek izmantota kā skava salokamai jumta margai.
Margas tiek gatavotas no 3 mm bieza alumīnija.
Sprūda tipa eņģu sistēma dod pilnīgu drošību. Vissvarīgākā iezīme šajā sistēmā ir tā, ka to 
var nolocīt jumta darbu veikšanas laikā. Jumta margas sastāv no trīsmetrīgām daļām, tāpēc 
sistēma nav jāpielāgo sākot montēt.

Sistēmu fiksē ar 22.5 kg balasta blokiem uz katru margu pamatni. Maksimālais attālums starp 
pamatnēm ir 3 metri.

ASC ® JUMTA ALUMĪNIJA MARGAS

Sistēma, ar maksimālo attālumu starp pamatnēm 3 metri, iztur slodzi 300 kg vājākajā punktā 
(centrā starp 3 metriem).

Ir pieejami arī regulējami un fiksēti stūra savienojumi. 22.5 kg balasta bloki tiek ražoti no stingra 
B25 betona un ir aprīkoti ar cinkotiem rokturiem.





”POWERED BY EXPERIENCE”

Mūsu kontakti:

Exicon Baltic SIA

Mob.tel. +371 29 135 381
Biroja tel. +371 67 630 430

e-pasts: info@aluminijatorni.lv

Biroja adrese: Rīga, Dzelzavas iela 120G, LV-1021 (Rīgas Industriālā Parka teritorijā) Ieeja A1 vai A2, 2.stāvs

Noliktavas adrese: Rīga, Dzelzavas iela 117

ASC ALUMĪNIJA TORŅI

FASĀDES SASTATNES.
Jaunas rāmja tipa fasādes sastatnes no izturīga tērauda.

LIETOTI PACĒLĀJI.
Exicon Baltic SIA piedāvā plašā izvēlē lietotas paceļamās platformas un grozus.
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