
Typowe okładziny podłogowe
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i wszystkie twarde okładziny.

Obciążalność
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wózkami transportowymi itp.) Jeśli chodzi o większe 

obciążenia, należy zasięgnąć porady w naszym dziale 

technicznym.

Opcje
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Przekrój betonowej posadzki

kotwa mocująca Anclip aluminiowy stopień
nierdzewna

śruba mocująca wyjmowany dźwigar poprzeczny Uszczelka na życzenie zewnętrzna rama z aluminium
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zalecany wręg: 164 mm

4 mm nominalny

1000 mm prześwit maksymalna rozpiętość

wyjmowana belka wsporcza 150 mm prześwit
minimalna rozpiętość
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Rozmiary
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+ 82 mm, np. 600 mm prześwit 

= 682 mm cała rama.
Uwaga: Przy obciążeniu przez samochody 
ciężarowe z oponami z pełnej gumy, np. wózki 
podnośnikowe, możliwe są tylko mniejsze 
rozpiętości maksymalne.
Przy mniejszych obciążeniach alternatywnie 
można zastosować większe rozpiętości.

Ciężar
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waży 18 kg/m2.

Patrz instrukcja montażu na 

stronie 28.

wymiary maksymalne/minimalne

rozmiar maksymalny
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Opis dla serii 5 Bar
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HoweGreen Ltd, z aluminiowym stopniem, w 

razie potrzeby ze wzmocnieniem, pojedyncze 

uszczelnienie*, boczne wyjmowanie za pomocą 

elementów mocujących z nierdzewnej stali. 

Rozmiary są zgodne z podanymi na szkicach 

nr …† . . Klapy są dostarczane w komplecie z 

…† zestawami z kluczami do podnoszenia/

zabezpieczania. Wszystkie te elementy są 

produkowane przez firmę Howe Green Ltd, Marsh 

Lane, Ware, Hertfordshire, SG12 9QQ, Wielka 

Brytania oraz montowane zgodnie z wytycznymi 

producenta i zaleceniami kierownika budowy.

* Niepotrzebne skreślić † Wstawić odpowiednie liczby i ilości

Klapy z aluminiowym stopniem
Klapy z aluminiowym stopniem do ruchu pieszego

Seria 5 Bar 
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podłogowe

Pojedyncze klapy i 

pokrywy włazów
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