
5 Bar Séria Hliníkové podlahové plechy

Hliníkové prístupové 

poklopy

Popis
•     Poklopy môžu byť upevnené rýchlo a nenápadne do vnútra všetkých typov 

podlahy.

•     Vtejto sérii je možné objednať poklopy len s jedným tesnením.

•   Protišmykový našľapovací vzor plechu.

Základné znaky podlahových poklopov série 5 Bar

Veľkosť poklopu - Všetky poklopy sú vyrábané na mieru, podľa Howe Green 

patentovaného systému. To umožnuje vyrobiť rôzne veľkosti poklopov, medzi 

stanovenými maximálnymi a minimálnymi rozmermi. Neštandardné veľkosti sú 

preto vyrábané bez časového zdržania a bez cenového príplatku. Všestranná 

povaha poklopových systémov od fi rmy Howe-Green umožňuje vytvoriť rôzne 

konfi gurácie poklopov, podľa želania zákazníka.

Hmotnosť poklopu - V prípade, že je požadovaná častejšia manipulácia, nesmie sa 

podceniť váha poklopu. Vo všetkých prípadoch by sme však mali brať do úvahy 

Pokyny pre prácu s ťažkými bremenami z roku 1992, ktorá uplatňuje Európske 

nariadenie č. 90/269/EEC. Ak je váha poklopu vyššia, je dobré použiť hydraulický 

zdvihák alebo alternatívu nášho poklopu HSE 75.

Všade tam, kde je nevyhnutné použiť veľké prekrytia, cez šachty obsahujúce 

nejaké zariadenie, atď., hlavné prekrytie otvoru je možné vyskladať z viacero  

malých poklopov vložených do základnej konštrukcie otvoru, čím sa umožní ľahký 

prístup pre pravidelnú údržbu. Hlavné poklopy sa  potom otvárajú len v prípade 

generálnych prehliadok, alebo nového osadenia.



5 Bar Séria Hliníkové podlahové plechy
podlahové plechy pre autá a ľahké dodávkové vozidlá

Typická podlahová úprava

Keramické dlaždice, mramor, terasová dlaždica, betón, 

laminát a všetky tvrdé podlahy.

Použitie

Výhradne pre pochôdznu prevádzku (vrátane kolesových 

vozíkov, kár na odpadky, atď.) V prípade väčšieho zaťaženia 

sa odporúča konzultácia s technickým oddelením 

spoločnosti.

Možnosti

Poklopy sú s jedným tesnením.

Priečny rez zobrazujúci betónové podlahy (mierka 1:2)

nerezová poistná skrutkamontážna kotva
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4 mm nominal
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Veľkosti

Celková veľkosť rámu = svetlý 

otvor + 82 mm, napr. 600 mm 

svetlý otvor = 682 mm celková 

veľkosť rámu. Pre správnu 

inštaláciu pozri príložený návod. 

Tiež pozri všeobecné informácie 

na poklope.
Poznámka: Nákladné vozidlá s malými kolesami 
a pevnými pneumatikami ako sú paletové vozíky, 
môžu byť limitované menšími veľkosťami ako je 
stanovené maximálne rozpätie. Alternatívne sa 
však môže použiť väčšie rozpätie, ale zaťaženie 
automobilu sa musí znížiť.

Hmotnosť

Poklopy série 5 Bar vážia 18 

kg/m2. Tiež pozri všeobecné 

informácie na poklope.

Max./min. veľkosť

1000 mm čistý otvor
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Typická špecifikácia série 5 Bar

Hliníkové poklopy Howe Green série 5 Bar 

s hliníkovým príklopom, spevnený, vystužený, 

možnosť rýchleho uvoľnenia antikorového 

upínania. Veľkosti sú uvedené na zmluvných 

výkresoch. č... † Poklopy sú dodávané 

kompletne s...... † sadami univerzálnych, 

dvíhacích / zaisťovacích kľúčov. Všetky 

poklopy sú vyrábané a dodávané 

spoločnosťou Howe Green Ltd, March Lane, 

Ware, Hertfordshire, SG12 9QQ, Spojené 

Kráľovstvo a inštalované v súlade s pokynmi 

výrobcu a pokynmi na stavbe.

* Zmaž nehodiace sa. † Vlož potrebné číslo & množstvo
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Tvrdé podlahové 

povrchy

Jednoduché a 

kanálové poklopy

Osobné automobily 

a ľahké dodávkové 

vozidlá


