WŁAZY KANAŁOWE I WPUSTY ŚCIEKOWE

NAJNOWSZE ROZWIĄZANIA
DLA NOWOCZESNYCH DRÓG

Producent włazów i wpustów, rusztów okołodrzewnych,
skrzynek ulicznych oraz akcesoriów ocynkowanych

Czym nasze konstrukcje się wyróżniają?
Włazy do zawalcowania posiadają wiele zalet i istotnych atutów, które pozwalają na określenie ich mianem produktów
nowoczesnych i mających znaczną przewagę nad tradycyjnymi włazami drogowymi. Poniżej przedstawiamy niektóre z nich.

Korzyści w trakcie montażu

Brak stosowania pierścieni klinowych w celu wyrównania spadku
poprzecznego drogi, których montaż jest konieczny w przypadku
włazów tradycyjnych.

Górna krawędź włazu jest zawsze „zlicowana” z powierzchnią asfaltu.

Oszczędność czasu podczas montażu włazów w porównaniu z
włazami tradycyjnymi - nie ma konieczności postoju ze względu na
wiązanie zaprawy użytej podczas poziomowania tradycyjnego włazu.

Korzyści podczas eksploatacji

Kołnierz włazu zatopiony w asfalcie (w nawierzchni drogi) powoduje
równomierny rozkład obciążenia na podbudowę/studnię w przeciwieństwie do tradycyjnego włazu, który generuje obciążenia
punktowe. Zapobiega to pękaniu korpusu.

Warstwa asfaltu znajdująca się pod kołnierzem przejmuje część
obciążenia i działa amortyzująco zmniejszając obciążenia generowane na studnię.

Korzyści i zalety

Stosowanie szerokich kołnierzy we włazach pływających Easy-Lock
powoduje zmniejszenie nacisku na mm2 generowanego przez
obciążony właz. Jest to jeden z głównych czynników zwiększających
trwałość zamontowanych elementów i wykonanych prac, co obniża
koszty obsługi gwarancyjnej przeprowadzanych inwestycji.

W przypadku tzw. „wędrówki” nawierzchni góra-dół, właz zatopiony w
asfalcie przemieszcza się wraz z nią.

Teleskopowe połączenie włazu ze studnią
przemieszczaniu się włazu w płaszczyźnie poziomej.

zapobiega

Sposób montażu włazów pływających poprzez ich wprasowywanie
w asfalt powoduje, że połączenie kołnierza włazu z asfaltem jest
szczelne, co zapobiega często spotykanemu spękaniu asfaltu wokół
tradycyjnych studni.

Idealne zgranie powierzchni włazu z powierzchnią drogi (brak
uskoków) powoduje znaczące zmniejszenie hałasu wywoływanego
przez pojazdy najeżdżające na studnię.

Włazy firmy Hydro-Top, w tym i włazy samopoziomujące, można
zamawiać w wersjach z uchwytem ułatwiającym wejście obsługi do
studni, co zmniejsza ryzyko wypadku.

To jeszcze nie wszystko...
Dodatkowe zalety stosowania włazów pływających to m.in.:
• Możliwość zastosowania w każdej drodze asfaltowej
• Nowoczesna technologia montażu
• Brak konieczności wypoziomowania studni
• Redukcja kosztów i czasu montażu
• Cechy konstrukcyjne wpływające pozytywnie na trwałość studni

Analiza wytrzymałości włazów na studniach betonowych
Analiza wytrzymałościowa dwóch różnych typów włazów (do zawalcowania i bez kołnierza zewnętrznego) przeprowadzona została przez
Centrum Projektowo-Obliczeniowe CENTINO. Została ona wykonana przy użyciu oprogramowania do obliczeń inżynierskich NEiNastran Version
10.0.3.997. Celem obliczeń była analiza różnic we wpływie zastosowanego włazu na wytrzymałość studni betonowej, szczególnie w miejscu
połączenia włazu i betonowych kręgów. Oba włazy mają takie samo zastosowanie jednak w przypadku włazu do zawalcowania nie styka się on
bezpośrednio z kręgami betonowymi i studnią, a jest „zawieszony” w jezdni. Analiza miała również wykazać stopień odciążenia studni
betonowej przy zastosowaniu włazu osadzanego w jezdni (do zawalcowania).
Wykorzystano liniową metodę elementów skończonych. Użyte jednostki w analizie to mm-N-s.
Przyjęto maksymalną siłę obciążenia pochodzącą od nacisku pojazdu na właz 400 kN (klasa pokrywy wg EN 124 - D400). W obu wersjach włazu
przyjęto identyczny schemat obciążeń. Przeanalizowano dwa przypadki obciążenia: obciążenie symetryczne - przyłożone w osi włazu oraz
obciążenie niesymetryczne przyłożone przy brzegu włazu.
Wszelkie siły parcia gruntu oraz siły pochodzące od ciężaru poszczególnych warstw budowy drogi uwzględnione w modelu zostały poprzez
nałożenie oddziaływania grawitacji.
Włazy obciążono siłą odzwierciedlającą obciążenia od koła pojazdu o wartości 200 kN (model połówkowy). Siłę przykładano do górnej ścianki
włazu na polu o kształcie koła o średnicy 250 mm.
Przypadek A.

Przypadek B.

Schemat przyłożenia siły obciążającej na przykładzie włazu bez kołnierza zewnętrznego.

Siatka MES
Zamodelowano siatkę MES przy użyciu elementów bryłowych tetraedrycznych drugiego rzędu (nieliniowy rozkład przemieszczeń wewnątrz
elementów) o rozmiarze maksymalnym dostosowanym do wielkości przedmiotu.

Siatka MES modelu obliczeniowego
włazu kanałowego do zawalcowywania.

Siatka MES modelu obliczeniowego włazu
kanałowego bez kołnierza zewnętrznego.

Korzyści i zalety
Podparcia
Model podparto na dolnej płaszczyźnie gruntu. Ponadto dodano warunek symetrii zgodny z płaszczyzną przecięcia modelu. Schemat podparć
przedstawiono na rysunku poniżej.

Model podparcia. Kolorem czerwonym zobrazowano sztywne podparcie modelu (fix), kolorem zielonym warunek symetrii według osi Z (SZ).

Obliczenia
Wyniki przedstawiają obliczone wartości naprężeń von Misesa dla poszczególnych węzłów, elementów oraz przemieszczeń całkowitych.
Na poniższych wykresach przedstawiono wyniki wytrzymałości dla wyizolowanej z całego modeluobliczeniowego studni betonowej gdyż w
całym układzie studnia betonowa jest najsłabszym elementem ulegającym zniszczeniu w warunkach rzeczywistej eksploatacji.
Wyniki przemieszczeń przedstawiono dla włazu.

Przypadek A. Obciążenie symetryczne (obszar o średnicy 250 mm położony w osi włazu)
Wykresy naprężeń i przemieszczeń przy zastosowaniu włazu do zawalcowywania.

Wykres przemieszczeń pionowych (oś y) [mm] dla włazu przy
zastosowaniu włazu do zawalcowania i centralnym obciążeniu.

Wykres naprężeń [MPa] dla studni betonowej przy zastosowaniu
włazu do zawalcowania i centralnym obciążeniu

Wykresy naprężeń i przemieszczeń przy zastosowaniu włazu bez kołnierza zewnętrznego.

Wykres przemieszczeń pionowych (oś y) [mm] dla włazu przy
zastosowaniu włazu bez kołnierza zewnętrznego i centralnym
obciążeniu.

Wykres naprężeń [MPa] dla studni betonowej przy zastosowaniu
włazu bez pierścienia zewnętrznego i centralnym obciążeniu

Przypadek B. Obciążenie niesymetryczne (obszar o średnicy 250 mm odsunięty od osi włazu o 180 mm zgodnie z osią X)
Wykresy naprężeń i przemieszczeń przy zastosowaniu włazu do zawalcowywania.

Wykres przemieszczeń pionowych (oś y) [mm] dla włazu przy
zastosowaniu włazu do zawalcowania i niesymetrycznym
obciążeniu.

Wykres naprężeń [MPa] dla studni betonowej przy zastosowaniu
włazu do zawalcowania i niesymetrycznym obciążeniu

Korzyści i zalety
Wykresy naprężeń i przemieszczeń przy zastosowaniu włazu bez kołnierza zewnętrznego.

Wykres przemieszczeń pionowych (oś y) [mm] dla włazu przy
zastosowaniu włazu bez kołnierza zewnętrznego i
niesymetrycznym obciążeniu.

Wykres naprężeń [MPa] dla studni betonowej przy zastosowaniu
włazu bez kołnierza zewnętrznego i niesymetrycznym obciążeniu

Wnioski
Przy obciążeniu symetrycznym (Przypadek A) widoczne są duże różnice w rozkładzie naprężeń w studni betonowej w zależności od
zastosowanego rodzaju włazu. Maksymalne naprężenia przy zastosowaniu włazu do zawalcowywania wynoszą 2,98 MPa i zlokalizowane są na
górnej krawędzi wewnętrznej pierścienia betonowego. Naprężenia na całym obwodzie pierścienia rozkładają się niemal równomiernie. Poniżej
pierścienia betonowego naprężenia nie przekraczają 2 MPa, studnia obciążona jest w niewielkim stopniu. Maksymalne przemieszczenia
pionowe włazu wynoszą 3,2 mm.
Przy zastosowaniu włazu bez pierścienia zewnętrznego naprężenia maksymalne wynoszą 4,71 MPa, zlokalizowane są na górnej krawędzi
wewnętrznej pierścienia betonowego w obszarach występowania żeber na włazie. Pierścień nie jest obciążony równomiernie, poniżej niego
naprężenia sięgają 2 MPa. Przemieszczenia pionowe włazu wzrosły do 4,4 mm.
Zastosowanie niesymetrycznego obciążenia (Przypadek B) spowodowało wzrost naprężeń maksymalnych do 6,56 MPa przy zastosowaniu
włazu do zawalcowywania i 8,65 MPa przy zastosowaniu włazu bez pierścienia zewnętrznego. Zauważalny jest nierównomierny rozkład
naprężeń na obwodzie pierścienia betonowego przy stosowaniu obu włazów, natomiast właz do zawalcowywania sprawia, że naprężenia
przenoszone są przez większy obszar pierścienia betonowego studni. Przemieszczenia pionowe zmalały do 2,8 mm w przypadku zastosowania
włazu do zawalcowywania i 3,7 mm dla włazu bez pierścienia zewnętrznego.

Podsumowanie
• W przypadku symetrycznego obciążenia włazów, stosowanie włazu do zawalcowywania pozytywnie wpływa na rozkład naprężeń w studni
betonowej, eliminując miejscowe koncentracje naprężeń.
• Stosowanie włazu do zawalcowywania pozwala zredukować naprężenia maksymalne w studni betonowej niemal o 50% (dla obciążenia
symetrycznego).
• Niezależnie od miejsca przyłożenia obciążenia właz do zawalcowywania pozwala w znacznym stopniu odciążyć betonowy pierścień studni.
• Właz do zawalcowywania ogranicza przemieszczenia pionowe średnio o około 25%.

Właz kl. D400 do zawalcowania (EWF) z żeliwa sferoidalnego, z zawiasem
z zamknięciem na zatrzask, z wentylacją

Właz kl. D400 do zawalcowania (EWF) z żeliwa sferoidalnego, z zawiasem
z zamknięciem na zatrzask, bez wentylacji

Z zamknięciem na zatrzask

Pokrywa wyjmowalna
Na zawiasie lub bez

Właz kl. D400 do zawalcowania (EWF) z żeliwa sferoidalnego, bez zawiasu
z zamknięciem na zatrzask, z wentylacją

Właz kl. D400 do zawalcowania (EWF) z żeliwa sferoidalnego, z zawiasem
z zamknięciem na zatrzask, bez wentylacji

Właz kl. D400 do zawalcowania (EWF) z żeliwa sferoidalnego, bez zawiasu
pokrywa z wypełnieniem betonowym, z wentylacją

Właz kl. D400 do zawalcowania (EWF) z żeliwa sferoidalnego, bez zawiasu
pokrywa z wypełnieniem betonowym, z wentylacją

Właz kl. D400 do zawalcowania (EWF) z żeliwa sferoidalnego, bez zawiasu
pokrywa z wypełnieniem betonowym, z wentylacją

Właz kl. D400 do zawalcowania (EWF) z żeliwa sferoidalnego, bez zawiasu
pokrywa z wypełnieniem betonowym, bez wentylacji

Przykładowe włazy do zawalcowania
Właz kl. D400 do zawalcowania (EWF) z żeliwa sferoidalnego, z zawiasem
z zamknięciem na zatrzask, z wentylacją

Właz kl. D400 do zawalcowania (EWF) z żeliwa sferoidalnego, z zawiasem
z zamknięciem na zatrzask, bez wentylacji
Do zawalcowania

Z zamknięciem na zatrzask

Pokrywa wyjmowalna

Na zawiasie lub bez
Z wkładką amortyzującą TOPPREN

Właz kl. D400 do zawalcowania (EWF) z żeliwa sferoidalnego, bez zawiasu
z zamknięciem na zatrzask, z wentylacją

Właz kl. D400 do zawalcowania (EWF) z żeliwa sferoidalnego, bez zawiasu
z zamknięciem na zatrzask, bez wentylacji

Właz kl. D400 do zawalcowania (EWF) z żeliwa sferoidalnego, bez zawiasu
pokrywa z wypełnieniem betonowym, z wentylacją

Właz kl. D400 do zawalcowania (EWF) z żeliwa sferoidalnego, bez zawiasu
pokrywa z wypełnieniem betonowym, bez wentylacji

Właz kl. D400 do zawalcowania (EWF) z żeliwa sferoidalnego, bez zawiasu
z zamknięciem na 3 śruby, szczelny

Właz kl. D400 do zawalcowania (EWF) z żeliwa sferoidalnego, bez zawiasu
z zamknięciem na 4 śruby, szczelny z wentylacją

Artykuł:

Właz kanałowy kl. D400 z wentylacją, okrągły, wolny prześwit 600, EASY-LOCK EWF
Korpus teleskopowy EN 124, do zawalcowania, z wkładką amortyzującą TOPPREN
Pokrywa z wypełnieniem betonowym EN 124, z wkładką amortyzującą TOPPREN

Indeks:

P24501110H

Ilość/paleta:

Komplet:

Korpus + pokrywa

Waga:

ok. 133,0 kg

Korpus:

Żeliwo GGG50 EN 124

Waga:

ok. 44,0 kg

Pokrywa:

Żeliwo GGG50 EN 124

Waga:

ok. 89,0 kg

Pierścień:

Tworzywo / beton

Waga:

ok. 14,0/33,0 kg

Uwaga:

Istnieje możliwość umieszczenia własnego logo na pokr ywie.

Artykuł:

Właz kanałowy kl. D400 bez wentylacji, okrągły, wolny prześwit 600, EASY-LOCK EWF
Korpus teleskopowy EN 124, do zawalcowania, z wkładką amortyzującą TOPPREN
Pokrywa z wypełnieniem betonowym EN 124, z wkładką amortyzującą TOPPREN

Indeks:

P24500110H

Ilość/paleta:

Komplet:

Korpus + pokrywa

Waga:

ok. 133,0 kg

Korpus:

Żeliwo GGG50 EN 124

Waga:

ok. 44,0 kg

Pokrywa:

Żeliwo GGG50 EN 124

Waga:

ok. 89,0 kg

Pierścień:

Tworzywo / beton

Waga:

ok. 14,0/33,0 kg

Uwaga:

Istnieje możliwość umieszczenia własnego logo na pokr ywie.

Artykuł:

Właz kanałowy kl. D400 z wentylacją, okrągły, wolny prześwit 600, EASY-LOCK EWF
Korpus teleskopowy EN 124, do zawalcowania, z wkładką amortyzującą TOPPREN
Pokrywa pełnożeliwna EN 124, z 2 zatrzaskami oraz zawiasem

Indeks:

P2150111H

Ilość/paleta:

Komplet:

Korpus + pokrywa

Waga:

ok. 89,0 kg

Korpus:

Żeliwo GGG50 EN 124

Waga:

ok. 44,0 kg

Pokrywa:

Żeliwo GGG50 EN 124

Waga:

ok. 45,0 kg

Pierścień:

Tworzywo / beton

Waga:

ok. 14,0/33,0 kg

Uwaga:

Istnieje możliwość umieszczenia własnego logo na pokr ywie.
Blokada przed zamknięciem po otwarciu pokrywy do 90°.

5

5

5

Włazy Easy-Lock
Artykuł:

Właz kanałowy kl. D400 bez wentylacji, okrągły, wolny prześwit 600, EASY-LOCK EWF
Korpus teleskopowy EN 124, do zawalcowania, z wkładką amortyzującą TOPPREN
Pokrywa pełnożeliwna EN 124, z 2 zatrzaskami oraz zawiasem

Indeks:

P2150011H

Ilość/paleta:

Komplet:

Korpus + pokrywa

Waga:

ok. 89,0 kg

Korpus:

Żeliwo GGG50 EN 124

Waga:

ok. 44,0 kg

Pokrywa:

Żeliwo GGG50 EN 124

Waga:

ok. 45,0 kg

Pierścień:

Tworzywo / beton

Waga:

ok. 14,0/33,0 kg

Uwaga:

Istnieje możliwość umieszczenia własnego logo na pokr ywie.
Blokada przed zamknięciem po otwarciu pokrywy do 90°.

Artykuł:

Właz kanałowy kl. D400 z wentylacją, okrągły, wolny prześwit 600, EASY-LOCK EWF
Korpus teleskopowy EN 124, do zawalcowania, z wkładką amortyzującą TOPPREN
Pokrywa pełnożeliwna EN 124, z 2 zatrzaskami, bez zawiasu

Indeks:

P2150110H

Ilość/paleta:

Komplet:

Korpus + pokrywa

Waga:

ok. 89,0 kg

Korpus:

Żeliwo GGG50 EN 124

Waga:

ok. 44,0 kg

Pokrywa:

Żeliwo GGG50 EN 124

Waga:

ok. 45,0 kg

Pierścień:

Tworzywo / beton

Waga:

ok. 14,0/33,0 kg

Uwaga:

Istnieje możliwość umieszczenia własnego logo na pokr ywie.

Artykuł:

Właz kanałowy kl. D400 bez wentylacji, okrągły, wolny prześwit 600, EASY-LOCK EWF
Korpus teleskopowy EN 124, do zawalcowania, z wkładką amortyzującą TOPPREN
Pokrywa pełnożeliwna EN 124, z 2 zatrzaskami, bez zawiasu

Indeks:

P21500110H

Ilość/paleta:

Komplet:

Korpus + pokrywa

Waga:

ok. 89,0 kg

Korpus:

Żeliwo GGG50 EN 124

Waga:

ok. 44,0 kg

Pokrywa:

Żeliwo GGG50 EN 124

Waga:

ok. 45,0 kg

Pierścień:

Tworzywo / beton

Waga:

ok. 14,0/33,0 kg

Uwaga:

Istnieje możliwość umieszczenia własnego logo na pokr ywie.
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Właz kanałowy kl. D400 Easy-Lock-S
Do zawalcowania (EWF)
1. Z zamknięciem na zatrzask lub bez
2. Z zawiasem lub bez
3. Pokrywa wyjmowalna
4. Możliwość zastosowania autorskiego systemu z
uchwytem ułatwiającym wejście do studni

Z zamknięciem na zatrzask lub bez

Pokrywa wyjmowalna

Na zawiasie lub bez

Artykuł 1:

Właz kanałowy kl. D400, z wentylacją, okrągły, wolny prześwit 600, z zawiasem
Korpus do zawalcowania z wkładką amortyzującą TOPPREN, pokrywa z 2 zatrzaskami

Artykuł 2:

Właz kanałowy kl. D400, bez wentylacji, okrągły, wolny prześwit 600, z zawiasem
Korpus do zawalcowania z wkładką amortyzującą TOPPREN, pokrywa z 2 zatrzaskami

Indeks:

1. P2150111G

Komplet:

Korpus + pokrywa

Waga:

ok. 72,0 kg

Korpus:

Żeliwo GGG50 EN 124

Waga:

ok. 37,0 kg

Pokrywa:

Żeliwo GGG50 EN 124

Waga:

ok. 35,0 kg

Pierścień:

Tworzywo / beton

Waga:

ok. 14,0/33,0 kg

Uwaga:

Istnieje możliwość umieszczenia własnego logo na pokr ywie.

Artykuł 1:

Właz kanałowy kl. D400, z wentylacją, okrągły, wolny prześwit 600, bez zawiasu
Korpus do zawalcowania z wkładką amortyzującą TOPPREN, pokrywa z 2 zatrzaskami

Artykuł 2:

Właz kanałowy kl. D400, bez wentylacji, okrągły, wolny prześwit 600, bez zawiasu
Korpus do zawalcowania z wkładką amortyzującą TOPPREN, pokrywa z 2 zatrzaskami

Indeks:

1. P2150111G

Komplet:

Korpus + pokrywa

Waga:

ok. 69,0 kg

Korpus:

Żeliwo GGG50 EN 124

Waga:

ok. 35,0 kg

Pokrywa:

Żeliwo GGG50 EN 124

Waga:

ok. 32,0 kg

Pierścień:

Tworzywo / beton

Waga:

ok. 14,0/33,0 kg

Uwaga:

Istnieje możliwość umieszczenia własnego logo na pokr ywie.

2. P2150011G

2. P2150011G

Ilość/paleta:

Ilość/paleta:

7
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Włazy Easy-Lock-S
Właz kanałowy kl. D400 Easy-Lock-S
Do zawalcowania (EWF)
1. Z zamknięciem na zatrzask lub bez
2. Bez zawiasu
3. Pokrywa wyjmowalna

Artykuł 1:

Właz kanałowy kl. D400, z wentylacją, okrągły, wolny prześwit 600, bez zawiasu
Korpus do zawalcowania z wkładką amortyzującą TOPPREN, pokrywa z wyp. betonowym

Artykuł 2:

Właz kanałowy kl. D400, bez wentylacji, okrągły, wolny prześwit 600, bez zawiasu
Korpus do zawalcowania z wkładką amortyzującą TOPPREN, pokrywa z wyp. betonowym

Indeks:

1. P245011100G

Komplet:

Korpus + pokrywa

Waga:

ok. 113,0 kg

Korpus:

Żeliwo GGG50 EN 124

Waga:

ok. 35,0 kg

Pokrywa:

Żeliwo GGG50 EN 124

Waga:

ok. 78,0 kg

Pierścień:

Tworzywo / beton

Waga:

ok. 14,0/33,0 kg

Uwaga:

Istnieje możliwość montażu 2 rygli oraz umieszczenia własnego logo na pokr ywie.
Właz z 2 ryglami, z wentylacją - P24501310G
Właz z 2 ryglami, bez wentylacji - P24500310G

Artykuł 1:

Właz kanałowy kl. D400, z wentylacją, okrągły, wolny prześwit 600, bez zawiasu
Korpus do zawalcowania z wkładką amortyzującą TOPPREN, pokrywa z wyp. betonowym

Artykuł 2:

Właz kanałowy kl. D400, bez wentylacji, okrągły, wolny prześwit 600, bez zawiasu
Korpus do zawalcowania z wkładką amortyzującą TOPPREN, pokrywa z wyp. betonowym

Indeks:

1. P24501110G

Komplet:

Korpus + pokrywa

Waga:

ok. 125,0 kg

Korpus:

Żeliwo GGG50 EN 124

Waga:

ok. 35,0 kg

Pokrywa:

Żeliwo GGG50 EN 124

Waga:

ok. 90,0 kg

Pierścień:

Tworzywo / beton

Waga:

ok. 14,0/33,0 kg

Uwaga:

Istnieje możliwość umieszczenia własnego logo na pokr ywie.

2. P245001100G Ilość/paleta:

2. P24500110G

Ilość/paleta:

7
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Ruszt wlotowy kl. D400 Easy-Lock-S
oraz wpust kanałowy BK-67
Do zawalcowania (EWF)
1. Z zamknięciem na zatrzask lub rygiel
2. Z zawiasem
3. Ruszt wyjmowalny lub stały

Artykuł:

Ruszt wlotowy kl. D400, okrągły, wolny prześwit 600, z 2 zatrzaskami i ryglem
Korpus do zawalcowania z wkładką amortyzującą TOPPREN, z zawiasem

Indeks:

P23500111G

Ilość/paleta:

Komplet:

Korpus + ruszt

Waga:

ok. 70,0 kg

Korpus:

Żeliwo GGG50 EN 124

Waga:

ok. 37,0 kg

Ruszt:

Żeliwo GGG50 EN 124

Waga:

ok. 33,0 kg

Pierścień:

Tworzywo / beton

Waga:

ok. 14,0/33,0 kg

Uwaga:

Powierzchnia odpływu wody ok. 1350 cm2

Artykuł:

Wpust kanałowy, kl. D400, 400x600, forma płaska, BK-67
Korpus do zawalcowania, ruszt pełnożeliwny z zawiasem i zatrzaskiem lub ryglem

Indeks:

P2354254F

Ilość/paleta:

Komplet:

Korpus + ruszt

Waga:

ok. 55,0 kg

Korpus:

Żeliwo GGG50 EN 124

Waga:

ok. 30,0 kg

Ruszt:

Żeliwo GGG50 EN 124

Waga:

ok. 25,0 kg

Uwaga:

Powierzchnia odpływu wody ok. 1020 cm2. Kąt otwarcia 115°.

7
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Przykładowe wpusty do zawalcowania
Wpusty kanałowe kl. D400 Easy-Lock
Do zawalcowania (EWF)
1. Z zamknięciem na 2 zatrzaski
2. Z 2 zawiasami
3. Ruszt wyjmowalny

Artykuł:

Wpust kanałowy, kl. D400, 300x500, forma płaska, z 2 zatrzaskami
Korpus do zawalcowania z 2 zawiasami, ruszt pełnożeliwny

Indeks:

P1352212 EWF

Ilość/paleta:

Komplet:

Korpus + ruszt

Waga:

ok. 35,0 kg

Korpus:

Żeliwo GGG50 EN 124

Waga:

ok. 19,0 kg

Ruszt:

Żeliwo GGG50 EN 124

Waga:

ok. 16,0 kg

Uwaga:

Powierzchnia odpływu wody ok. 732 cm2. Kąt otwarcia 115°.

Artykuł:

Wpust kanałowy, kl. D400, 500x500, forma płaska, z 2 zatrzaskami
Korpus do zawalcowania z 2 zawiasami, ruszt pełnożeliwny

Indeks:

P1351212 EWF

Ilość/paleta:

Komplet:

Korpus + ruszt

Waga:

ok. 62,0 kg

Korpus:

Żeliwo GGG50 EN 124

Waga:

ok. 25,0 kg

Ruszt:

Żeliwo GGG50 EN 124

Waga:

ok. 37,0 kg

Uwaga:

Powierzchnia odpływu wody ok. 1173 cm2. Kąt otwarcia 115°.
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Szamba
Studzienki/przepompownie
Zbiorniki na deszczówkę
Osadniki gnilne
Oczyszczalnie biologiczne SBR

Konstrukcje specjalne
Akcesoria do wyrobów żeliwnych
Kraty okołodrzewne
Skrzynki uliczne
Wpusty ściekowe
Włazy
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