
Typowe okładziny podłogowe
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syntetyczna, drewno i wszystkie twarde okładziny.

Obciążalność

N����� �� ���� �� � ��� p�
�
 �	��� �p���

pneumatyczne (samochody osobowe i lekkie dostawcze).

Opcje
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476: część 20: 1987 jest dostępna; należy pytać o odpowiedni 

protokół z badań. Klapa do wyjmowania od dołu. 

Przekrój betonopwej posadzki podłogi (skala 1:2)

wypełnienie betonowe

wzmocnienie z nierdzewnej stali

widoczny aluminiowy proÞl łączeniowy

okładzina podłogowa

beton budowlany

sprężyna podnosząca

mocowanie do betonu

Rozmiary
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= prześwit (bez podpór) + 130 mm. 

np. 600 mm prześwit = 730 mm całą 

szerokość ramy.

Ciężar
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prawidłowo zamontowanej klapy serii 

HSE 75 potrzebna jest maksymalna siła 

podnosząca równa 20 kg.
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.

Patrz instrukcja montażu na stronie 28.

Opis dla serii HSE 75
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Howe Green Ltd Serie HSE 75, widoczne profile łączeniowe 

z aluminium/nierdzewnej stali, kryte mocowanie klapy za 

pomocą zawiasów wieloprzegubowych, sprężyna gazowa, 

płyta dna z nierdzewnej stali, wzmocnienie i podwójne 

uszczelnienie, wyjmowanie od góry i dołu/tylko od góry*. 

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 odpowiednią liczbę lub ilość

wymiary maksymalne/minimalne

rozmiar maksymalny
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1000 mm prześwit

550 mm
prześwit
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Pojedyncza klapa/pokrywa włazu z aluminium
Otwierane klapy podłogowe, z możliwością jeżdżenia samochodami osobowymi i lekkimi dostawczymi

Seria HSE 75 
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podłogowe

Pojedyncze klapy i 

pokrywy włazów

Samochody osobowe i 

lekkie dostawcze
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