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3p-Tech Konsul pollari kettingillä
Klikkaa kuva isommaksi

 Pollarit ja ajoesteet

 3p-T ech
teräspollarit

Kettinkikorvake tilattava
pollaritilauksen yhtedessä

 3p-T ech rst-pollarit
 3p-T ech
alumiinipollarit

 3p-T ech tarvikkeet

3 p-Tech Konsul 042.020-K
Irrotettava teräspollari kettinkivarustuksella
Lievästi pyöristetty pää
Ø 108 mm
H = 1000 mm

 3p-T ech pollarit

 3p-T ech LED
valopollarit

Rekisteröidy | Kirjaudu

Lataa sivu pdf
muodossa

 Prünte pollarit

Kettinkikorvake asennetaan tehtaalla
pollariin
Päätypollarissa yksi korvake
Välipollarissa kaksi korvaketta
Schakkeli kettingin kiinnittämiseen
Kettinki 8 x 52 mm
Pinnoitus saman värisenä kuin pollari
Pollari-t oimit ukseen sisält yvä vakioset t i:

 T örmäyspollarit

Maa-ankkuri 300 mm – tuotenumero
000.001
Liitoskappale – tuotenumero 000.008
Kiinnityssetti kuusiopultilla – tuotenumero
000.004

 Buf f er joustava pollari
 Betonipollarit
 Ajoestopuomit

Pelastuslaitosyhteensopiva kolmiopultti
toimitetaan erikoist ilauksest a lisähintaan
– tuotenumero 000.038

 Istutusaltaat ja -astiat
 Roska-astiat ja kierrätys
 Pöydät, tuolit, istuinryhmät

Pyydä tarjous

 Pyörätelineet ja -suojat

Varust e
000.300 - 3p-Tech Schakkeli

 Satama- ja vesiturvallisuus

Määrä:

 T eollisuustuotteet

1

Lisää koriin 

Tilaustuote, toimitusaika noin 5 viikkoa

Pyydä tarjous tästä tuotteesta

3p-Tech tuotetiedot

3p-Tech pollari koostuu seuraavista osista
Pollari
Maa-ankkuri (vakiosyvyys 30 cm)
Liitoskappale, johon on suunniteltu katkeamiskohta
Kiinnityssetti

Asennus
Maa-ankkuri valetaan maahan
Liitoskappale laitetaan paikalleen
Pollari kiinnitetään kiinnityssetillä

Maa-ankkuri vaihtoehdot
Vakiosyvyys on 300 mm (valuasennus)
Erikoissyvä 500 mm (valuasennus)
Matala 100 mm (pulttaus/ankkurointi anturaan)

3p-Tech ominaisuuksia
1. Maa-ankkurin asennus maanrakennustöiden yhteydessä
Maa-ankkuri voidaan valaa maahan maanrakennustöiden yhteydessä
Vakio maa-ankkurin toimitusaika on 1-2 viikkoa tilauksesta
Itse pollari asennetaan paikalleen kohteen valmistumisen
loppuvaiheessa
2. Pollarin irrottaminen ja vaihtaminen
3p-Tech pollari voidaan irrottaa minuutissa
3p-Tech mahdollistaa pollarityypin (muoto, korkeus, väri) vaihtamisen
muutamassa minuutissa
3. Kustannussäästö pollarivaurion seurauksena
Jos 3p-Tech pollariin kohdistuu voima, katkeaa liitoskappale
Pollari voidaan heti asentaa taakaisin paikalleen käyttämällä vaihdettavaa
liitoskappaletta
3p-Tech alentaa huomattavasti ylläpitokustannuksia
Liitoskappaleen hinta ja sen vaihtamiseen kuluva muutaman minuutin
työaika ovat murto-osa siitä mitä kiinteästi asennetun pollarin
vaihtaminen tulee maksamaan

Lisätieto-linkit:
3p-Tech Pollari-idea
3p-Tech Periaate ja osat - pdf
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