PLASTOVÉ POKLOPY
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POKLOP HYDRANTOVÝ plast

Y4055 S

Použití:
•

Hydrantové poklopy se používají
k ochraně hydrantu před zasypáním
zeminou.

Materiál:
1. Těleso - polyamid vyztužený skelnými
vlákny
2. Víko - šedá litina EN-JL 1030 (GG 20)
4. Nýt - nerezová ocel (X5CrNi 1810)
5. Můstek - nerezová ocel (13% Cr)
Technický popis:
•

Poklop se skládá z tělesa a víka.
Jejich vzájemné spojení je provedeno
spojovacím svorníkem, což umožňuje
nadzvednutí a pootočení víka při
odkrytí.

Ochrana povrchu:
•

víčko s asfaltovým nátěrem

Hmotnost:
•

12,5 kg

9
9
9
9
9

nízká váha, snadná instalace
nevyžaduje údržbu
víčko nepřimrzne k tělesu
nehlučné při přejezdu
recyklovatelný materiál
9 konstrukce, provoz a testování odpovídá DIN 4055, certifikováno dle DVGW
9 tepelná odolnost do 245°C
9 třída zatížení D 400

Sklad:

Tel:

257 910 328
257 910 180

Na Betonce 114/2
150 00 Praha 5

Fax:

257 741 157

Pobočka Olomouc:

Tel:

585 312 925
585 312 381

Pavelkova 2
772 00 Olomouc

Fax:

585 312 925

POKLOP ŠOUPÁTKOVÝ plast
Použití:
•

Šoupátkové
poklopy
se
používají
k ochraně
zemní
soupravy
před
zasypáním zeminou.

Materiál:
1. Těleso - polyamid vyztužený skelnými
vlákny
2. Víko - šedá litina EN-JL 1030 (GG 20)
4. Nýt - nerezová ocel (X5CrNi 1810)
5. Můstek - nerezová ocel (13% Cr)
Technický popis:
•

Poklop se skládá z tělesa a víka. Jejich
vzájemné
spojení
je
provedeno
spojovacím svorníkem, což umožňuje
nadzvednutí a pootočení víka při odkrytí.

Ochrana povrchu:
•

víčko s asfaltovým nátěrem

Hmotnost:
•

9
9
9
9
9

5 kg

nízká váha, snadná instalace
nevyžaduje údržbu
víčko nepřimrzne k tělesu
nehlučné při přejezdu
recyklovatelný materiál
9 konstrukce, provoz a testování odpovídá DIN 4056, certifikováno dle DVGW
9 tepelná odolnost do 245°C
9 třída zatížení D 400
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