Port
Fibrelite dostarcza pierwsze pokrywy kompozytowe klasie
obci enia F900 przeznaczone do kana ów dla jednego z
najwi kszych portów w Anglii

Lekkie pokrywy kana owe w klasie obci

nabrze u

enia 90 ton w miejscu instalacji na

Fibrelite otrzyma zadanie polegaj ce na wymianie pokryw o
klasie obci enia 90 ton, które spe ni yby surowe wymagania
wytrzyma o ciowe oraz u ytkowania w przestrzeni portu
prze adunkowego.

Proste i bezpiecznie otwarcie pokrywy za pomoc r czki Fibrelite

Pokrywy kana owe Fibrelite zosta y zaprojektowane w taki sposób
aby pasowa y do istniej cej ramy. Dzi ki temu wyeliminowano
dodatkowe koszty monta u oraz prac adaptacyjnych. Pokrywy
Fibrelite otwiera si w atwy i bezpieczny sposób za pomoc
r czki (FL7).

Pokrywy powinny by w klasie obci enia F900, zapewnia atwy
i bezpieczny dost p, umo liwia y instalacj w istniej cej ramie
oraz zapewnia y ochron przed nieautoryzowanym dost pem.
Wst pne zapytanie nadesz o z dzia u obs ugi portu, który
poszukiwa
alternatywnych rozwi za
w stosunku do
niewiarygodnie ci kich i koroduj cych pokryw stalowych,
wymagaj cych obs ugi d wigowej generuj cej wysokie koszty
ﬁnansowe jak i pracy za ka dym razem kiedy konieczna by a
dostawa wie ej wody na statek.

Poprzednio w celu zapewnienia dost pu do zaworu wody czystej konieczne

by o zdejmowanie ci

kich pokryw stalowych. Obecnie zdejmuje si

jedn , lekk pokryw Fibrelite.

Drogie oraz czasoch onne zdejmowanie poprzednio zainstalowanych pokryw

stalowych

Pokrywy zamienne dostarczone przez Fibrelite wyst puj w
klasie obci enia F900 oraz s w kolorze ó tym – okre lonym
kodowo w porcie jako wie a woda. W adze regionalne z zakresu
dostaw wody okre li y równie wymaganie dodatkowe polegaj ce
na zabezpieczeniu dost pu przez osoby nieuprawnione. Fibrelite
zapewni dodatkowe
ruby zabezpieczaj ce pasuj ce do
istniej cej ramy.

tylko

Jeden z inspektorów w porcie oceni rozwi zanie i powiedzia :
“Mi o mi s ysze , e prace zosta y wykonane w dniu wczorajszym
i jednocze nie nowe rozwi zanie wp yn o na ogromn popraw
zaopatrzenia statków w wod ”.
Lekkie pokrywy do kana ów Fibrelite mog by stosowane w
wielu przestrzeniach: od portów do doków, przestrzeniach
przemys owych, portach lotniczych oraz miejscach za adunku z
ruchem ci kich pojazdów ko owych.

Zalety stosowania pokryw kana owych Fibrelite

Obs uga zdejmuje ruby systemu zabezpieczaj cego Fibrelite

Wi cej informacji o produktach Fibrelite prosimy o kontakt:
Corrimex

Ul. Ogrodowa 11

05-092 omianki-Kie pin

Tel: 502 126 002

Faks: 58 306 77 11

Email: pawel@corrimex.pl

Lekkie – rozwi zuj problemy zwi zane z przenoszeniem i
otwieraniem: Pokrywy, nawet w klasie obci enia F900 atwe
s do przenoszenia przez dwie osoby.
Wymiary dost pne na yczenie, zaprojektowane tak, aby
mo na by o stosowa w istniej cych ramach – obni enie
kosztów monta u oraz rezygnacja ze stosowania ci kich
pokryw betonowych lub stalowych.
Poprawiona efektywno : Szybkie otwarcie pokrywy bez
konieczno ci korzystania z drogich maszyn, po prostu
u ywamy tylko ergonomicznej r czki Fibrelite
Odporno na korozj
Projekt na yczenie, dost pne w ró nych kolorach, które nie
ulegaj odbarwieniu
Kompozyt jest lekki, wytrzyma y i nie kruszy si ani nie
p ka jak beton
Gwarantowana wytrzyma o struktury: Wszystkie pokrywy
testowane s w klasie obci enia D400 wg EN 124 D400
(pokrywy o klasie obci enia F900 z BS EN 124).

