poklopy a mříže

výrobní
sortiment

univerzální pro
hrdlo i dřík trubky

Poklopy SAVUS
katalogové číslo viz tabulka
Použití
• Poklopy SAVUS jsou určeny k zakrytí kanalizačních revizních šachet o průměru 315
nebo 400 mm
Montáž na hrdlo roury

Vlastnosti
• Univerzální použití – lze namontovat na hladký konec šachtové roury (teleskopu) nebo
na hrdlo šachtové roury o průměru 315 nebo 400 mm. Poklop se upevní na trubku pomocí
dvou šroubů
• Nejsou určeny k obetonování
• Jsou určeny pro třídu zatížení A15 (zelené plochy, dopravní plochy pro pěší a cyklisty)
Technický popis / provedení
• Upevnění poklopu na hladkém konci trubky je zajištěno sevřením trubky mezi klínem
a vymezovací vložkou

poklop SAVUS

• Upevnění poklopu na hrdle trubky je zajištěno zaklesnutím klínu v osazení trubky v místech,
kde byla těsnící guma. Přes takto zajištěný klín je poklop pomocí šroubu pevně přitažen
k hornímu okraji trubky
• Spojení poklopů klíny jsou dostatečně pevná pro bežný provoz a lze je provést pomocí klíče
č. 13
• Poklopy jsou vyráběny z tvárné litiny GGG (EN - GJS) dle konstrukčních a materiálových
požadavků normy EN 124

klín

• Povrchová úprava – bitumen
• Šrouby nerez A2

trubka Ø 300 - 400

Jako montážní nástroj doporučujeme používat univerzální klíč na poklopy HECKL (katalogové
číslo Y 6030)

rozměr poklopu

vnější rozměr rámu

výška rámu

nosnost

hmotnost

katalogové číslo

315

353 mm

21 mm

A 15

6 kg

H 1503

400

438 mm

30 mm

A 15

9 kg

H 1504



Montáž na hladký konec



osazení pro
těsnící gumu

poklop SAVUS

vložka

opěrná
plocha





klín

trubka Ø 300 - 400
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Uvedené hmotnosti jsou orientační, mohou se lišit ±5 %. Údaje v katalogu jsou pouze informativní, HECKL s.r.o. má právo je kdykoliv
bez upozornění změnit, a to jak z technických nebo komerčních důvodů. Katalog obsahuje technické informace jen pro některé druhy
a rozměry produktů. V případě potřeby podrobnějších informací kontaktujte naše technické oddělení.

