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Kabelių tvarkymo sistemos

Dog Bone patentuotos
jungtys, kurios prailgina
apsaugas iki bet kokio
ilgio.

L-Shaped patentuotos
jungtys, kurios prail-
gina apsaugas iki bet
kokio ilgio.

Patentuotos griebtuvo
jungtys, kurias galima
išplėsti iki bet kokio
ilgio

Patentuotos T formos
jungtys, kurias galima
ištęsti iki bet kokio
ilgio

     Tobula Sistema

Mūsų kabelių apsaugos turi patentuotą modulinę, blokuojančią konstrukciją, kurią galima pritaikyti bet kokiam
kabelių skaičiui. Dėl šios naujoviškos konstrukcijos paprasta sumontuotii, išmontuoti ir eksploatuoti šias sistemas.

Siūlome plačiausią aukštos kokybės kabelių/žarnų apsaugos produktų asortimentą pasaulyje. Mūsų siūlomos
patvarios kabelių apsaugos sistemos saugesnis pėsčiųjų eismo, transporto priemonių ir sunkiosios įrangos praėjimo
būdas, apsaugančioss vertingus elektros kabelius, laidus ir žarnų linijas nuo pažeidimų.

Kad atitiktų įvairiausių pritaikymų poreikius, siūlome uždengiamus, nuleidžiamus ir žemo profilio modelius,
pagamintus iš bet kokiomis oro sąlygomis atsparaus poliuretano. Taip pat siūlome guminių ortakių modelius
lengviems darbams.

Kabelių apsaugos sistemų naudojimo privalumai
• Checkers-didžiausias kabelių apsaugų gamintojas

pasaulyje;
• Gaminame penkis populiariausius kabelių/žarnų

apsaugos ženklus pramonėje;
• Checkers Cable Protection Systems gaminamos

JAV Broomfield mieste, Kolorado valstijoje;
• Mūsų patentuotas dizainas ir jungčių sistemos yra

geriausios pramonėje;
• Siūlome daugybę priedų, pvz., ADA/DDA

suderinamas prieigos rampas, apsauginius tiltelius,
45˚ ir 90˚ posūkius ir galinius dangtelius;

• Poliuretano konstrukcija yra lengvesnė ir patvaresnė
nei gumos imitacijos ekstremaliomis oro sąlygomis.

Piktogramos

• Universalios saugos spalvos, perspėjančios visų tipų
eismą apie gaminių buvimą;

• Vienintelis gamintojas pasaulyje, siūlantis individu-
aliems poreikiams pritaikytus sprendimus, įskaitant
į gaminį įlietus logotipus;

• Kelių kanalų parinktys, todėl kiekvienas kabelis ir
žarna gali turėti atskirą kanalą;

• Modulinė blokavimo konstrukcija, leidžianti įrengti
išmontuoti ir eksploatuoti gaminį lengvai ir paprastai.
• Nelaidžios medžiagos izoliuoja ir apsaugo laidus /

kabelius, taip pat žmones.

Hourglass® patentuotos
jungtys, kurios prailgina
apsaugas iki bet kokio
ilgio.

Išplėstinė modulinė
sistema yra visiškai
išplečiama, kad tilptų
neribotas kabelių
skaičius

ADA/DDA suderinami
priedai

Žemas profilis, tinkamas
privažiuoti ratais
(t.y. vežimėliais)

5 kanalų parinktys, todėl
kiekvienas kabelis, žarna
ar linija gali turėti atskirą

kanalą

3 kanalų parinktys, todėl
kiekvienas kabelis, žarna
ar linija gali turėti atskirą

kanalą

2 kanalų parinktys, todėl
kiekvienas kabelis, žarna
ar linija gali turėti atskirą

kanalą

1 kanalo parinktis skirtai
linijai arba kabeliui

Itin sunkiasvorėms trans-
porto priemonėms, kurių
keliamoji galia viršija 10
tonų

Sunkiosios transporto
priemonės, kurių
keliamoji galia iki 10
tonų

Didelės apkrovos pėsčiųjų
perėjoms

Lengvos  apkrovos
pėstiesiems
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Kanalo dydis
5. 4. 3. 2. ir 1 kanalo
modeliai. Įsitikinkite, kad
Jūsų kabelis / žarna
tilps į Jūsų
norimą apsaugą
pagal kanalo plotį/aukštį.

Jungties modelis
“Dog Bone”, ‘T”, Hourglass(R), ir Gripper 
jungtys. Įsitikinkite, kad Jūsų gaminys bus
suderinamas su ankstesnio stiliaus kabelių
apsaugomis, kurias jau turite.

Apkrova
Nustatykite reikiamą apkrovą Jūsų programai.
Žinokite, kokio tipo transporto priemonės ir
pėsčiųjų eismas kirs Jūsų kabelių apsaugas.

Teisingas reikiamo modelio pasirinkimas

Modelių vadovas

Pagrindinė taisyklė
Mažėjant apsaugos kanalų
skaičiui, kanalo aukštis
didėja (netaikoma žemo
profilio ir nuleidžiamiems
modeliams).

Aukštis/nuolydis
Kabelių apsaugos aukščiai
skiriasi. Supraskite, kokio
klyrenso Jūsų transporto
priemonės: ar Jums reikia
žemo profilio modelių,
ADA suderinamų rampų
ir, jei reikia, unikalių
priedų.

Modelis Pavadinimas Modelio Nr. Maks. kabelio
skersmuo 

Maks. ašies 
apkrova

Kanalų 
kiekis

Psl. 

T Linebacker® Series Heavy-Duty 5-Channel CP5X125 3.43 cm 18.280 k g                5 11

Linebacker® Series Heavy-Duty 3-Channel CP3X225 5.72 cm 12.892 kg           3 11

Dog Bone Yellow Jacket® Series Heavy-Duty 5-Channel YJ5-125 2.54 cm 14.787 kg                5 13

Yellow Jacket® Series Heavy-Duty 3-Channel YJ3-225 5.4 cm 12.892 kg                3 13

Yellow Jacket® Series Heavy-Duty 5-Channel ADA YJ5-125-ADA 3.37 cm 9.526 kg               5 15

Guard Dog® Series General Purpose 5-Channel GD5X125 3.37 cm 9.526 kg                5 17

Guard Dog® Series General Purpose 3-Channel GD3X225 5.8 cm 12.892 kg                 3 17

Guard Dog® Series General Purpose 5-Channel ADA GD5X125-ADA 3.37 cm 9.526 kg           5 19

Guard Dog® Series Low Profile 5-Channel GD5X75-ST 1.9 cm 21.772 kg            5 21

Guard Dog® Series Low Profile 5-Channel w/ ADA Ramps GD5X75 1.9 cm                     30,844 kg 5 21

Guard Dog® Series Low Profile 3-Channel w/ ADA Ramps GD3X75 1.9 cm 24.492 kg            3 21

Guard Dog® Series Low Profile 2-Channel w/ ADA Ramps GD2X75 1 .9 cm                   20,864 kg 2 21

Guard Dog® Series Low Profile 1-Channel GD1X75-ST 1.9 cm 11.792 kg             1 21

Gripper Grip Guard® Series Lightweight 5-Channel GG5X125 3.18 cm 4.534 kg                  5 23

Grip Guard® Series Lightweight 3-Channel GG3X225 5.72 cm 4.534 kg                  3 23

L FastLane® Series Lightweight 1-Channel Drop-Over FL1X1.5 1.27 cm                  954 kg 1 25

FastLane® Series Lightweight 1-Channel Drop-Over FL1X4 2.54 cm                  954 kg 1 25
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Kabelių tvarkymo sistemos
Linebacker® 

10 



Linebacker® Heavy-Duty 

Linebacker® Heavy-Duty kabelių apsauga su
atlenkiamu dangčiu užtikrina saugesnę transporto
priemonių ir pėsčiųjų eismo perėją, tuo pačiu
apsaugodama vertingus elektros kabelius ir žarnų
linijas nuo pažeidimų ekstremaliomis oro sąlygomis
ir darbo aplinkoje. Modulinė blokavimo konstrukcija
idealiai tinka naudoti naftos ir dujų srityse, kasyboje,
karinėje ir kitoje pramoninėje aplinkoje su sunkiaisiais
sunkvežimiais ir šakiniais krautuvais.
• Patentuotos T formos jungtys, kurias galima išplėsti
iki bet kokio ilgio.
• Patentuotas 5 strypų protektoriaus paviršius maksim-
aliam sukibimui.
• Sustiprintas šarnyrinis dangtis, kad būtų lengva uždėti
kabelį.
• Lengva transportuoti, sumontuoti, išardyti ir naudoti.
• Visiems orams atspari UV stabilizuota poliuretano
medžiaga.

3-Kanalų

• Apsaugo laidus ir žarnas iki 5,72 cm išorinio skersmens.
• Keliamoji galia 6,446 kg / padanga, 12,892 kg / ašis,

maksimali apkrova išbandyta 21 °C temperatūroje.

5-Kanalų 

• Apsaugo iki 3,43 cm išorinio skersmens laidus ir žarnas.
• Keliamoji galia 9,140 kg/padanga, 18,280 kg/ašys, maksimali

apkrova išbandyta 21°C temperatūroje.

Priedai

CP5X125-YO

CP3X225-YO

45° Dešinysis kampas: CPT5X125-R-YO Galiniai dangteliai (tik poros): CPEC5X125-O

Modelis Ilgis (cm) Plotis (cm) Aukštis (cm) Kanalo plotis (cm) Maks. skersm.(cm) Svoris (kg)

CP5X125-YO 91.4 50,8 5.7 3.4 3.4 11.3

Modelis Ilgis (cm) Plotis (cm) Aukštis (cm) Kanalo   plotis (cm) Maks. skersm.(cm) Svoris (kg)

CP3X225-YO 91.4 50,8 7.7 5.7 5.7 12.7

45° Kairysis kampas: CPT5X125-L-YO
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Kabelių tvarkymo sistemos
Yellow Jacket® 
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Yellow Jacket® Heavy-Duty
Yellow Jacket® Heavy-Duty kabelių apsauga su atlenkiamu dangteliu užtikrina 
saugesnį kirtimą intensyvaus eismo vietose ir apsaugo vertingus elektros 
kabelius ir žarnų linijas nuo pažeidimų. Modulinė blokavimo konstrukcija 
idealiai tinka naudoti pramonėje, komercinėje ir viešoje aplinkoje.
• Originali kabelio apsauga.
• “Dog bones” jungtys, kurias galima išplėsti iki bet kokio pageidaujamo 
ilgio.
• Storas dangtis ir pagrindas užtikrina didelį srautą.
• Lankstomas dangtis, kad būtų lengva uždėti kabelį.
• Modulinė blokavimo konstrukcija.

3-Kanalų
• Apsaugo iki 5,4 cm išorinio skersmens laidus ir žarnas.
• Keliamoji galia 6,446 kg / padanga, 12,892 kg / ašis, maksimali 

apkrova išbandyta 21 °C temperatūroje.

5-Kanalų
• Apsaugo iki 3,43 cm išorinio skersmens laidus ir žarnas.
• Keliamoji galia 9,140 kg/padanga, 14,787 kg/ašys, maksimali 

apkrova išbandyta 21°C temperatūroje

Priedai

YJ5-125-YB 91.4 50,2 4.7 3.4 3.2 12.8

YJ5-125-YB

YJ5-225-YB

Modelis Ilgis (cm) Plotis (cm) Aukštis (cm) Kanalo plotis (cm) Maks. skersm.(cm) Svoris (kg)
YJ3-225-YB 91.4 50,8 7.3 5.4 5.4 15.5

45° kairiojo kampo: YJ5TL-125-YB 45°dešiniojo kampo YJ5TR-125-YB Galiniai dangteliai (tik poros): YJ5EB-125-Y
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Kabelių valdymo sistemos 
Yellow Jacket® AMS®
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AMS® rampos ir bėgiai, skirti 5 kanalų Heavy-Duty Yellow Jacket®

5 kanalų AMS® (pažangioji modulinė sistema) prieinamumo rampos ir bėgiai turi 
laipsnišką nuolydį ir neslidų paviršių, kad būtų užtikrintas saugesnis vilkikų, šakinių 
krautuvų, transporto priemonių su mažais ratais ir sunkiasvorių sunkvežimių pravažiavimo
vieta. Be to, kiekviena prieinamumo rampos sistema yra pagaminta taip, kad atitiktų ADA 
ir DDA suderinamas specifikacijas. Montavimą gali atlikti vienas asmuo – nereikia jokių 
įrankių.

• Apsaugo iki 3,17 cm išorinio skersmens laidus ir žarnas.
• Keliamoji galia 7,393 kg/padanga, 14,787 kg/ašis, maksimali apkrova išbandyta 

21°C temperatūroje.

AMS® Kit 1 apima:
• 2 geltonos rampos;
• 4 mėlynos šoninės rampos;
• 2 AMS centro skyriai;
• 2 jungtys.

YJ5-225-YB

5 kanalų Heavy-Duty Yellow Jacket® AMS® sistema

Yellow Jacket® 5 kanalų AMS® (Advanced Modular System) yra patentuota
technologija, kuri naudoja atskiras kabelių apsaugos dalis ir rampas, kad būtų sukurta 
sistema, kurią galima visiškai išplėsti ir laikyti neribotą skaičių kabelių. Atjungę rampas, prie 
esamų sistemų taip pat galite greitai pridėti kabelių takus ir su ADA suderinamas šonines 
rampas. Yellow Jacket® AMS® lengvai valdo sunkiasvorių sunkvežimių ir autobusų eismą, 
tuo pačiu užtikrindama lengvą pėstiesiems, vežimėliams ir invalido vežimėliams prieigą. 
Atlenkiami dangčiai leidžia lengvai pakrauti kabelius ir žarnas.

•  Sistemą sudaro 1 AMS® centrinė dalis ir 1 pora rampų.
•  Apsaugo iki 1,25 cm išorinio skersmens laidus ir žarnas.
•  Sujunkite neribotą skaičių centrinių sekcijų ir pridėkite rampas.
•  Lankstomas dangtis, kad būtų lengva uždėti kabelį.
•  Patentuota technologija su moduliniu blokavimo dizainu.
•  Galima naudoti su YJ5 Interconnect, kad būtų galima naudoti su YJ5 

standartinėmis rampomis. (galima naudoti tik su viena centrine dalimi tarp šoninių 
rampų).

YJ5-125-AD 45.7 127 4.7 3.4 3.3 9.6

YJ5-125AMSCTRYB 91 30 5 3.4 3.3 7.3

YJ5-125-AMS-F-B 91 13 5 - - 2.8

YJ5-125-AMS-M-B 91 13 5 - - 2.8

WSA-125-KIT1-HS 228.3 130,2 4.76 3.4 3.3 68.7
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Kabelių tvarkymo sistemos
Guard Dog® 
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Guard Dog® bendroji paskirtis

 Guard Dog® kabelio apsauga su atverčiamu dangčiu užtikrina 
saugesnę transporto priemonių ir pėsčiųjų eismo perėją, kartu 
apsaugodama vertingus elektros laidus ir žarnų linijos nuo 
pažeidimų. Modulinis blokavimo dizainas idealiai tinka naudoti 
pramogų parkuose, pramogų vietose, sporto renginiuose ir daugelyje 
viešųjų, komercinių, pramoninių, statybos ir komunalinių paslaugų. 
vietose.

• Guard Dog® jungtys, kurias galima išplėsti iki bet kokio 
pageidaujamo ilgio.

• Sustiprintas šarnyrinis dangtis, kad būtų lengva uždėti 
kabelį.

• Bet kokiam orui pritaikyta poliuretano konstrukcija.
• Patentuotas 5 barų protektoriaus paviršius maksimaliam 

sukibimui.
• Modulinis blokavimo dizainas, kad būtų lengva sumontuoti.
• Apima keturias kiaurymes laikinam montavimui.

3-Kanalų
• Apsaugo iki 5,72 cm išorinio skersmens laidus ir žarnas.
• Keliamoji galia 6,446 kg / padanga, 12,892 kg / ašis, maksimali 

apkrova išbandyta 21 °C temperatūroje.

5-Kanalų
• Apsaugo iki 3,37 cm išorinio skersmens laidus ir žarnas.
• Keliamoji galia 4,763 kg / padanga, 9,526 kg / ašis, maksimali 

apkrova išbandyta 21 °C temperatūroje.

Priedai:

45° Kairysis kampas: GDT5X125-L-O/B

GD5X125-OB

GD3X225-OB

45° Dešinysis kampas: GDT5X125-R-O/B      Galiniai dangteliai (poromis): GDEC5x125-O

GD3X225-O/B 91.4 51 7.7 5.7 5.7 13.6

GD5X125-O/B 91.4 50 4.7 3.4 3.3 9.6
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Kabelių tvarkymo sistema
Guard Dog® ADA/DDA 
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5-Kanalų apsaugų ADA/DDA Guard Dog® bendroji paskirtis

5 kanalų  ADA/DDA Guard Dog® Cable Protector turi įmontuotas ADA 
prieinamumo rampas, užtikrinančias saugesnę transporto priemonių ir pėsčiųjų 
eismą, kartu apsaugant vertingus elektros kabelius ir žarnų linijas. Kadangi rampos 
yra įmontuotos, nereikia atskirų jungčių.

Kitas išskirtinis šio gaminio bruožas yra tai, kad jis tiesiogiai jungiasi prie 5 
kanalų standartinės rampos Guard Dog® kabelio apsaugomis. Ši modulinė 
blokavimo konstrukcija yra lengvų 45,7 cm sekcijų, o apatinėje apsaugos pusėje 
yra įgilinta nešiojimo rankena.

Idealiai tinka naudoti pramogų parkuose, pramogų vietose, sporto renginiuose 
ir daugelyje viešųjų, komercinių, pramoninių, statybos ir komunalinių paslaugų.

• Apsaugo iki 3,37 cm išorinio skersmens laidus ir žarnas.

• Įmontuotos ADA/DDA pritaikymo neįgaliesiems rampos.

• Tiesiogiai jungiasi prie standartinės rampos 5 kanalų Guard Dog® kabelio 
apsaugos.

• Guard Dog®  jungtys, kurias galima išplėsti iki bet kokio pageidaujamo 
ilgio.

• Sustiprintas šarnyrinis dangtis, kad būtų lengva uždėti kabelį.

• Keliamoji galia 4,763 kg/padanga, 9,526 kg/ašys, maksimali apkrova 
išbandyta 21°C temperatūroje.

GD5X125-ADA-OBLU

Prieinamumo rampos ir bėgiai 5 kanalų bendrosios paskirties Guard Dog®  
5 kanalų prieinamumo rampos ir bėgiai turi laipsnišką nuolydį ir neslidų 
paviršių, kad būtų užtikrintas saugesnis priekabų, šakinių krautuvų, transporto 
priemonių su mažais ratais ir sunkiasvorių sunkvežimių kirtimo vieta. Papildomai,
kiekviena rampa ir bėgių sistema yra pagaminta taip, kad atitiktų ADA ir DDA 
suderinamas specifikacijas.

• Patentuotos, modulinės ADA/DDA suderinamos rampos.
• Vis tiek leidžia pasiekti kabelius ir laidus.
• Pridėkite rampas ir bėgius, kaip nurodoma reikalavimuose.
• Rampų įrengimas prieinamas vienam asmeniui – nereikia jokių įrankių.

GD5X125-ADA-O/B 45.7 127 4.7 3.4 3.3 9.6

CPRP-5GD-BLU 45.7 127 4.7 3.4 3.3 9.6

CPRL-5GD-Y 45.7 127 4.7 3.4 3.3 9.6

CPADACN-4/5-GD 45.7 127 4.7 3.4 3.3 9.6
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Kabelių tvarkymo sistemos
Guard Dog® Low Profile
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Modelis Pavadinimas Ilgis (cm) Plotis (cm) Aukštis (cm) Kanalo plotis   (cm) Maks. skersmuo (cm) Svoris (kg)

GD5X75-ST-O/B     5-CH w/Standartinė rampa 91.4        43 3.2 3.2 1.9 6.7

GD5X75-O/B 5-CH w/ADA Rampa 91.4 84.6 3.2 3.2 1.9 11.1

GD3X75-ST-O/B     3-CH w/Standartinė rampa 91.4         35 3.2 3.2 1.9 5.5

GD3X75-O/B 3-CH w/ADA Ramp 91.4         77 3.2 3.2 1.9 10,6

GD2X75-ST-O/B     2-CH w/Standartinė rampa 91.4        30 3.2 3.2 1.9 4.1

GD2X75-O/B 2-CH w/Standartinė rampa 91.4        72 3.2 3.2 1.9 10,4

GD1X75-ST-O/B     1-CH w/Standartinė rampa 91.4 27.5 3.2 5.7 1.9 3.4

GD1X75-O/B 1-CH w/ADA Rampa 91.4          69 3.2 5.7 1.9 9.5

Guard Dog®žemo profilio apsaugos

Guard Dog® Žemo profilio apsaugos yra kompaktiškiausios iš viršaus įstatomų
kabelių apsaugos rinkoje. Šios apsaugos užtikrina saugesnę transporto priemonių 
ir pėsčiųjų eismo perėją, kartu išlaikant didelę sunkiosios technikos keliamąją 
galią. Žemo profilio modeliai galimi su Jūsų pasirinktomis standartinėmis arba 
ADA/DDA suderinamomis rampomis.

•  Guard Dog® galima išplėsti iki bet kokio pageidaujamo ilgio.
•  Sustiprintas šarnyrinis dangtis, kad būtų lengva uždėti kabelį,
•  Bet kokiam orui pritaikyta poliuretano konstrukcija.
•  Patentuotas 5 strypų rotektoriaus paviršius maksimaliam sukibimui.
•  Modulinis blokavimo dizainas, kad būtų lengva nustatyti.

5-Kanalų
• Apsaugo iki 1,9 cm išorinio skersmens laidus ir žarnas.
• Keliamoji galia 10 886 kg / padanga, 21 772 kg / ašis, maksimali 
apkrova išbandyta 21 ° C temperatūroje.
• Standartinės arba ADA/DDA suderinamos rampos.

3-Kanalųl 
• Saugo iki 1,9 cm išorinio skersmens laidus ir žarnas.
• Keliamoji galia 7.711 kg/padanga, 15.422 kg/ašys, maksimali 
apkrova išbandyta 21°C temperatūroje.
• ADA/DDA suderinamos rampos.

2-Kanalų
• Apsaugo iki 1,9 cm išorinio skersmens laidus ir žarnas.
• Keliamoji galia 10 432 kg / padanga, 20 864 kg / ašis, maksimali 
apkrova išbandyta 21 ° C temperatūroje.
• ADA/DDA suderinamos rampos.

1-Kanalo
• Apsaugo iki 1,9 cm išorinio skersmens laidus ir žarnas.
• Keliamoji galia 5,896 kg/padanga, 11,792 kg/ašys, maksimali apkrova 
išbandyta 21°C temperatūroje.
• Standartinė rampa.

GD5X75-OBGD5X75-ST-OB

GD3X75-ST-OB

GD2X75-ST-OB

GD1X75-ST-OB

GD3X75-OB

GD2X75-OB

GD1X75-OB
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Kabelių apsaugos sistemos
Grip Guard® 
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GG5X125-Y/GRY

GG3X225-Y/GRY

Lightweighth  Grip  Guard®   kabelių apsauga

Tik 5,8 kg sveriantis Grip Guard® iki 60 % lengvesnė už kitas 
pirmaujančias poliuretano 5 kanalų kabelių apsaugas ir iki 75 % lengvesnė
už kitas gumies apsaugas.

Rinkoje yra 5 kanalų kabelių apsaugos.
Grip Guard®a ergonomiškai suprojektuota taip, kad tilptų Jūsų rankoje, 

todėl ją lengva valdyti ir transportuoti. Ši jungtis taip pat tvirtai užrakina 
kelias kabelių apsaugas, kad būtų užtikrintas saugus transporto priemonių 
ir pėsčiųjų eismas, kartu apsaugant vertingus elektros kabelius ir žarnų 
linijas.

Šis modulinis blokavimo dizainas idealiai tinka naudoti daugelyje 
viešųjų pramogų vietų, lengvose komercinėse ir komunalinėse patalpose, 
kur reikalinga kabelių apsauga.

•  Patentuotas 5 strypų protektoriaus raštas maksimaliam sukibimui.
• Pagaminta iš tvirto, puikiai sugeriančio smūgius, nelaidžio 

poliuretano.
•  Atsparios alyvai, kurui ir tepalams.
•  Įgilinta nešiojimo rankena, suformuota apatinėje apsaugos pusėje.
•  Pasirenkami neslystantys traukos rinkiniai, skirti naudoti ant kilimo 

ar slidžių paviršių.

3-Kanalų
•  Apsaugo iki 10,43 cm išorinio skersmens laidus ir žarnas.
•  Keliamoji galia 2,267 kg/padanga, 4,534 kg/ašys, maksimali apkrova 
išbandyta 21°C temperatūroje.

5-Kanalų
• Apsaugo iki 3,18 cm išorinio skersmens laidus ir žarnas.
•    Keliamoji galia 2,267 kg/padanga, 4,534 kg/ašys, maksimali apkrova 
išbandyta 21°C temperatūroje.
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Užklojamos kabelių apsaugos
Fastlane®
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Fastlane® Drop-Over kabelių apsaugos

Fastlane® Lightweight Drop-Over Apsaugos yra pagamintos iš patvaraus 
poliuretano ir pasižymi dideliu tvirtumuy, patentuotos L formos jungtys, 
skirtos lengvai pritvirtinti papildomas apsaugas, kurios prailgina bet kokį 
norimą ilgį. Patentuotas 5 strypų protektoriaus plokštės paviršius užtikrina 
maksimalų vežimų ir pėsčiųjų eismo sukibimą. Šios žemo profilio apsaugos 
tinka kelių dydžių kabeliams ir yra kompaktiškos, kad būtų lengva nustatyti, 
išardyti ir laikyti.

•  Patentuotos L formos jungtys, kurias galima pailginti iki bet kokio ilgio.
•  Lengvosioms transporto priemonėms ir pėsčiųjų eismui.
•  Patentuotas 5 barų protektoriaus paviršius maksimaliam sukibimui.
•  Universalios saugos spalvos (stabilizuotos UV).
•  Modulinis blokavimo dizainas, kad būtų lengva įrengti.
•  Galimos spalvos  juoda (B) ir oranžinė (O).

1-kanalo
• Apsaugo iki 1,27 cm išorinio skersmens laidus ir žarnas.
• Keliamoji galia 447 kg/padanga, 954 kg/ašys, maksimali apkrova išbandyta 21°C 
temperatūroje.

1-kanalo
• Apsaugo iki 2,54 cm išorinio skersmens laidus ir žarnas.
• Keliamoji galia 447 kg/padanga, 954 kg/ašys, maksimali apkrova 
išbandyta 21°C temperatūroje.

Priedai:

• Neslystančių guminių trinkelių rinkinys (yra 18 guminių trinkelių), skirtas FL1X1.5

FL1X1.5-O

FL1X4-O

FL1X4* 4 cm kanalas 91.42          7 3.8 10 2.5 3.6

Modelis Aprašymas Ilgis (cm) Plotis (cm) Aukštis (cm) Kanalo plotis (cm) Maks. skersm. (cm) Svoris (kg)

FL1X1.5* 1.5 cm kanalas 91.4           46 1.9 3.8 1.3 1.4

FL1X4* 4 cm kanalas 91.4            27 3.8 10 2.5 3.6

*Gali būti juodos (B) ir oranžinės (O) spalvos

CPRPKIT.75-18
Neslystantis guminis trinkelių rinkinys, 
skirtas FLX1.5-O
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*Gali būti juodos (B) ir oranžinės (O) spalvos

Modelis Aprašymas Ilgis (cm) Plotis (cm) Aukštis (cm) Kanalo plotis (cm) Svoris (kg)Maks. skersm. (cm)

MSPK 1000 S016aRIMO MAISYKL0116

Available



Žarnų apsaugos sistemos
Diamondback®
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Tilto mod. Tilto
plotis

Tilto
aukštis

Tunelio
diametras

Tunelio 
viršaus ilgis

Tunelio bazės
ilgis

Rampos  viršaus 
ilgis

Rampa Bazės
ilgis

Svoris

UHB4045 111.8 cm 40.6 cm 14.1 cm 11.43 cm 19.8 cm 39.9 cm 46.6 cm 36.4 cm 22.7 kg

1-Tunelio Storų Žarnų Sistema - Diamondback®

Systems

Diamondback® Hose Bridge Systema apsaugo vertingas kabelių 
ir žarnų linijas ir užtikrinti saugesnį transporto priemonių 
pravažiavimo būdą. Jie pakeičia medines ir metalines rampas ir 
gali būti naudojami iki 11,43 cm skersmens linijų apsaugai. 
Didelio tankio, bet kokiomis oro sąlygomis atspari poliuretano 
konstrukcija apsaugo nuo pažeidimų dėl fizinio slėgio ir sumažina 
kabelių bei žarnų priežiūros ir keitimo išlaidas. Lengvas, modulinis 
blokuojančių 40,6 cm pločio sekcijų dizainas suteikia kelių ilgių 
lankstumo. Diamondback® žarnų tiltelių sistemos yra skirtos tik 
laikinai montuoti.

•  Apsaugo dideles žarmas iki 11,43 cm išorinio skersmens.
•  Galimos vieno arba kelių tunelių sistemos.
•  Sumažina priežiūros ir keitimo išlaidas.
•  Modulinė blokavimo konstrukcija, kad būtų lengva nustatyti, 

transportuoti ir saugoti.
•  Poliuretano konstrukcija yra atspari dilimui, smūgiams ir oro 

sąlygoms bei didele laikomoji galia.
•  Diamondback® plokštės protektoriaus paviršius padidina 

sukibimą.
•  Geltona įspėjamoji spalva, užtikrinanti gerą matomumą.
•  Integruoti rankiniai laikikliai leidžia lengvai valdyti ir yra 

dvigubi kaip tvirtinimo kronšteinų tvirtinimo taškai.
•  Apkovos galia 8,754 kg.

Diamondback® Hose Bridge Systems galima pritaikyti bet kokiam 
tunelių skaičiui ar ilgiui. Sukurti pasirinktinę sistemą taip paprasta, 
kaip atskirai užsisakyti tunelių jungtis ir atskirus komponentus.

•  Tunelis
•  Rampos (poros)
•  Tunelio jungtis
•  UHB4045T 4,5 colio tunelis 41 x 25 x 46 x 10,2 cm
•  UHB4045R 4,5 colio rampos 41 x 25 x 46 x 14,3 cm
•  UHB4045TC 4,5 col. tunelinė jungtis 41 x 25 x 46 x 10,2 cm

Įspėjimas: transporto priemonių, kertančių tilto sistemą, prošvaisa turi būti didesnė nei tilto aukštis. 
Įspėjimas: Žarnų tilteliai skirti tik transporto priemonėms su guminėmis padangomis (ne įrangai su 
metaliniais vikšrais) Įspėjimas: Tunelio skersmuo neatsižvelgia į žarnos išsiplėtimą.
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Ratų blokavimo trinkelės



Didelės apkrovos fiksavimo trinkelės
Apima MC ir AT serijos ratų fiksavimo trinkelės. Dėl uretano naudojimo 

kaladėlės  patvarios, lengvos ir lengvai naudojamos.
Šios didelės apkrovos ratų trinkelės idealiai tinka sunkiajai įrangai, 

sunkvežimiams, krautuvams, kranams, požeminėms kasybos transporto 
priemonėms, gaisrinėms mašinoms ir sunkvežimiams, didelėms karinėms 
taktinėms transporto priemonėms.

Po kruopštaus bandymo MC serijos ratų kaladėlės yra patvirtintos ir 
naudojamos Caterpillar kasyklose visame pasaulyje.

Trinkelių bendroji paskirtis
Apima UC serijos trinkeles. UC serija yra pagaminta iš patvaraus, 

smūgius sugeriančio uretano, todėl sukuriamas lengvas, lengvai naudojamas 
produktas. Idealiai tinka visureigiams sunkvežimiams, priekaboms, pikapams, 
komunalinėms transporto priemonėms. UC atramos buvo išbandytos trečiųjų 
šalių, sertifikuotos ir patikimos automobilių parkų visame pasaulyje.

Stabdymo trinkelių naudojimo privalumai

•   Poliuretano  trinkelės   atsparios  ekstremalioms  oro  sąlygoms,  plyšimams, 
trinčiai,  alyvoms  ir  tirpikliams.
•   Poliuretano  trinkelės  yra  ypač  lengvos,  palyginti  su  atitinkamai  plieno  ir 
aliuminio  atitikmenimis.
•   Ilgas  gaminio  eksploatavimo  laikas  leidžia  sutaupyti  sąnaudas.
•   „Checkers“ gamina   ratų   kaladėles  beveik  visų   tipų   transporto priemonėms 
su  padangomis.
•   Mūsų   ratų   kaladėlės   sukurtos  taip,  kad   sumažintų   Jūsų  automobilio
padangų   žalą.
•    Ant  daugumos  mūsų  ratų  kaladėlių  naudojamos  gerai  matomos  saugos 
spalvos.
•    Kaladėlės  atitinka MSHA, OSHA, SAE, NFPA ir DOT atitikties standartus.
•   Daugumoje  modelių  yra  įleidžiamos  rankenos.
•   Daugumoje  modelių  yra  tvirtinimo  kronšteinai

Tinkamos fiksavimo procedūros

Lygi vieta

Užfiksuokite abi padangos puses.

Įkalnė

Užblokuokite išorines galines 
padangas kiekvienoje 
sunkvežimio pusėje.

Nuokalnė

Užblokuokite priekines padangas 
kiekvienoje sunkvežimio pusėje.
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Checkers ratų trinkelėss buvo išbandytos ekspertų Checkers komandos 
narių įvairiomis sąlygomis, kad įrodytų, kad mūsų gaminiai apsaugo nuo 
nemotorizuotų, nekontroliuojamų kelių ir visureigių transporto priemonių 
judėjimo. Checkers turi taip pat dirbo su trečiosios šalies laboratorija, 
kad patvirtintų, jog kiekvienas modelis atitinka specifikacijas, nurodytas 
„Checkers Wheel Chock“ informaciniame vadove. Konkretūs mūsų 
ratų trinkelių modeliai atitinka MSHA (Kasyklų saugos ir sveikatos 
administracijos) reikalaujamas specifikacijas,OSHA (Darbuotojų saugos 
ir sveikatos administracija), SAE (Automobilių inžinierių draugija), 
NFPA (Nacionalinė priešgaisrinės apsaugos agentūra) ir DOT (Transporto 
departamentas).

Ratų blokavimo kaladėlės

      Tai, kuo galite pasitikėti
Checkers siūlo daugybę transporto priemonių saugos sprendimų. 
Produktai - kaladėlės, įspėjamieji įrenginiai, užtvarų žibintai, pramoniniai 
signalai ir švyturiai, transporto priemonių identifikavimo ženklai, 
automobilių stovėjimo aikštelės saugos sprendimai ir kt. Dėl nuolatinio 
augimo ir naujovių „Checkers“ gali ir toliau būti jūsų pirmaujančiu 
pasauliniu judėjimo saugos sprendimų tiekėju.

Checkers ratų  blokavimo kaladėlės
Checkers’ ratų trinkelės yra geriausias savo klasėje sprendimas, 
užtikrinantis įrangos ir darbuotojų saugumą. Mūsų kaladėlės yra 
naudojamos visame pasaulyje ir siūlomos tokio dydžio, kad tiktų beveik 
bet kokiai transporto priemonei. Mūsų įspėjamieji botagai yra pagaminti 
iš aukštos kokybės medžiagų ir yra sukurti taip, kad transporto priemonės 
ir lankytinos vietos būtų geriau matomos. Jie yra labai svarbūs saugumui
darbo vietose, kuriose naudojama didelė įranga, kad vis tiek būtų galima 
pamatyti mažesnes transporto priemones.

Nuo devintojo dešimtmečio vidurio „Checkers“ pirmavo kurdama 
patikimas trinkeles įvairioms pramonės šakoms. Naudodami pažangias 
inžinerines ir gamybos technologijas, nustatėme ratų trinkelių saugos 
standartą visame pasaulyje.
„Checkers Wheel Chocks“ atitinka įvairių pramonės šakų saugos 
reikalavimus ir užtikrina saugią darbo aplinką jūsų transporto priemonėms 
ilsintis. Mūsų siūlomi įvairių stilių trinkelės yra saugus sprendimas bet 
kokio tipo transporto priemonėms.
„Checkers Wheel Chocks“ buvo sukurta bendradarbiaujant su saugos 
ekspertais, kad galėtų dirbti su įvairia antžemine įranga, komercinėmis 
ir karinėmis transporto priemonėmis. Nesvarbu, ar užblokuojate pilnai 
pakrautą 400 tonų sunkvežimį, ar komunalinę priekabą, mes turime ratų 
trinkelių, kurių reikia, kad saugiai pritvirtintumėte savo transporto 
priemonę ir atitiktumėte atitikties standartus.
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Padangų skersmuo
Būtinai išsirinkite reikiamą 
„Checkers“ trinkelę pagal savo 
automobilio padangos skersmenį.

Paviršius
Rinkdamiesi žinokite, ant kokio 
tipo pagrindo statysite ratų 
kaladėlę. Nesvarbu, ar tai būtų 
žvyras, ar asfaltuotas paviršius, 
„Checkers“ gamina ratų 
kaladėles, kurios prilimpa prie 
visų tipų paviršių.

Tinkamo modelio pasirinkimas

Bendra transporto priemonės masė
Įsitikinkite, kad žinote transporto priemonės 
bendrąją eksploatacinę masę, kad įsitikintu-
mėte, jog pasirinkote tinkamą ratų trinkelę 
pagal Jūsų konkrečius reikalavimus.

Padangos skersmens diapazonas
Bendra transporto priemonės 
eksploatacinė masė

Iki
81.3 cm

Diametro

Iki
88.9 cm 

Diametro

Iki
96.5 cm 

Diametro

Iki
116.8 cm 
Diametro

Iki
165.1 cm
Diametro

Iki
241.3 cm 
Diametro

Iki
266.7 cm 
Diametro

Iki
360.7 cm 
Diametro

Iki
419.1 cm 
Diametro

Iki 13.608 kg UC1700
UC1400-4.5

UC1700 UC1500-4.5 UC1500-4.5 MC3009
UC1210

MC3010

Iki 18.144 kg UC1600
UC1400-6

UC1600 UC1500-6 UC1500-6 MC3009
UC1210

MC3010 MC3010

Iki 22.680 kg UC1400-6 UC1500-4.5 UC1500-6 UC1500-6 MC3009
UC1210

MC3010 MC3010

Iki 27.216 kg UC1500-4.5
UC1400-6

UC1500-4.5 UC1500-6 UC1500-6 MC3009
UC1210

MC3010 MC3010

Iki 31.751 kg UC1500-6 UC1500-6 MC3010 MC3010

Iki 36.287 kg MC3010 MC3010

Iki 68.039 kg *35 tonų MC3010 MC3010 MC3012 MC3011

Iki 111.130 kg *70 tonų MC3010 MC3010 MC3012 MC3011

Iki 166.015 kg *100 tonų MC3010 MC3010 MC3012 MC3011

Iki 249.476 kg *165 tonų MC3010 MC3010 MC3012 MC3011

Iki 387.821 kg *240 tonų MC3012 MC3012 MC3012 MC3011

Iki 725.748 kg *400 tonų MC3011 MC3011 MC3011 MC3011 
(Min. 4 reikalingos)

Iki 725.748 kg *400 tonų MC3000 MC3000 MC3000 
     (Tik 2 reikia)

Trinkelių tipai
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Kaladėlės sunkiasvoriui transportui -
Monster Chocks®
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MC3011

MC3012

MC3010

MC3009

  MC   Serija sunkiasvoriui transportui

Checkers Heavy-Duty MC Serijos ratų trinkelės gaminamos iš itin 
patvarios, lengvos poliuretano konstrukcijos. Didesnės bazės nei mūsų UC 
arba AT modeliai MC3000 serija idealiai tinka naudoti su sunkia įranga, 
tokia kaip vilkimo sunkvežimiai, krautuvai ir kranai, arba kasyklų pagalbinei 
įrangai, pavyzdžiui, tepimo sunkvežimiams ir techninės priežiūros transporto 
priemonėms.

• Kasybos pramonėje geriausiai parduodami rproduktai.
• MC serijos ratų kaladėlės yra patvirtintos ir naudojamos Caterpillar 

ir kasyklos visame pasaulyje.
• Tvirta, oro sąlygoms atspari uretano konstrukcija yra atspari alyvoms, 

kurui ir tirpikliams.
•Atitinka MSHA specifikacijas.
•Saugi geltona spalva.
• Įgilinta nešimo rankena ir tvirtinimo anga virvėms, grandinėms ar 

laikikliams.
• Keičiamos guminės neslystančios sukibimo trinkelės su aliuminio 

tvirtinimo plokštėmis, kad būtų atsparios dilimui dėl korozijos.
• Suformuotas ANSI Z535.4 atitinkantis tinkamo užspaudimo nurodymus 

su spalvotomis iliustracijomis.

MC3011
• Rekomenduojamas padangos skersmuo nuo 241,3 cm iki 419,1 cm.
• Naudokite dvi kaladėles MC3011, skirtas bendro tipo transporto
priemonėms, eksploataciniam svoriui iki 387,821 kg arba kroviniams iki
240 tonų* (217,724 kg)
• Naudokite keturias MC3011 bendrajam transporto priemonės eksploat-
aciniam svoriui Iki 725,748 kg arba kroviniams iki 400 t* (362,874kg).

MC3012
• Rekomenduojamas padangos skersmuo nuo 241,3 cm iki 360,7 cm.
• Maksimalus bendrasis transporto priemonės eksploatacinis svoris iki 
855 000 svarų arba 387,821 kg.
• Naudingiesiems kroviniams iki 255 tonų* (231 332 kg) naudojamos 
dvi MC3012.

MC3010 

• Rekomenduojamas padangos skersmuo nuo 165,1 cm iki 266,7 cm.
• Maksimalus bendrasis transporto priemonės svoris iki 550 000 svarų. arba 
249,476 kg.
• Kroviniams iki 165 tonų* (149 685 kg) naudokite dvi MC3010.

MC3009
• Rekomenduojamas padangų skersmuo nuo 116.8 cm iki 165.1 cm
• Maks. transporto svoris iki 111.130 kg.
• Kai apkrova siekia iki 70 tonų* (63.503 kg) naudojamos dvi MC3009
kaladėlės.

MC1900 montavimo komplektas
•  MC1900 serijos tvirtinimo kronšteinas.
•  Universalus dvigubas tvirtinimas.
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Ratų kaladėlės-
Uretano trinkelės
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UC1210

UC1500

UC1700

UCTS003

 UC   Serijos bendroji paskirtis

Checkers General Purpose UC serijos ratų trinkelės gaminamos iš labai 
patvaraus, lengvo poliuretano. Šie trinkelės idealiai tinka naudoti su 
visureigiais sunkvežimiais, priekabomis, pikapais ir komunalinėmis transporto 
priemonėmis.

•  Labai patvari, lengva konstrukcija.
•  Atspari oro sąlygoms poliuretano konstrukcija.
•  Atsparus alyvai, kurui ir tirpikliams.
•  Trečiųjų šalių išbandyta, sertifikuota ir patikima automobilių parkų 

visame pasaulyje.
•  Gerai matoma oranžinė spalva.
•  Įgilinta nešimo rankena ir tvirtinimo anga virvėms ar grandinėlėms.
•  Parduodama po vienetą arba poromis.

UC1210 

•  Rekomenduojamas padangos skersmuo nuo 116,8 cm iki 165 cm.
•  Kasybos ir statybos sunkvežimiams ir pagalbinei įrangai.
•  Maksimalus bendrasis transporto priemonės eksploatacinis svoris iki 
245 000 svarų. arba 111.130 kg.
•  Iki 70 tonų* (63 503 kg) naudingiems kroviniams naudokite du 
UC1210.
• Suformuotos instrukcijos „Kaip naudoti“.

UC1500 

•  Rekomenduojamas padangos skersmuo nuo 81,3 cm iki 116,8 cm.
•  UC1500-4.5 yra sertifikuotas iki 22.680 kg bendrosios transporto 
priemonės eksploatacinės masės.
•   UC1500-6 yra sertifikuotas bendram automobilio svoriui iki
31,751 kg.

UC1700 

•  Rekomenduojamas padangos skersmuo nuo 68,6 cm iki 89 cm.
•   UC1700 yra sertifikuotas iki 30 000 svarų arba 13 608 kg 

sveriančioms transporto priemonėms.

UCTS003

•  Lengvam bendrosios paskirties naudojimui.
•  Grioveliai, laiptuoti kraštai padeda sukibti ir suteikia daugiau padangos 
sukibimo.
•  Ausinis varžtas, skirtas naudoti kaip rankena arba sujungti su virve.
•  Iki 9071,85 kg keliamoji galia (iki 11 % laipsnio).
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Aviacinės ratų blokavimo kaladėlės
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Aviacinės kaladėlės

Aviation Wheel Chocks ppagamintos  iš  labai  patvaraus, lengvo 
poliuretano. Neleidžiančios riedėti  trinkelės  tarnauja  ilgiau  nei 
medinės,  niekada  jų  nereikia  dažyti  ir  pašalina  pašalinių 
objektų  pažeidimo  (FOD)  grėsmę  orlaiviams. „Checkers“ 
gamina   daugybę   aviacinių  trinkelių   modelių,  idealiai   tinkančių  
privatiems,   komerciniams,  krovininiams  ir kariniams  orlaiviams.

•    Medžiaga: UV   stabilizuotas   poliuretanas.
•    Smūgį   sugeriantis   uretanas.
•    Atsparios   oro   sąlygoms   ir  trinčiai.
•    Didelė  laikomoji  galia.
•    Atsparios  orlaivių   kurui,   alyvoms   ir  tepalams.
•    Pašalina   pašalinių   objektų   žalą  (FOD).
•    Sukurta  dideliems  ir   negabaritiniams  lėktuvams.

Pagrindinės pastabos:
Saugos trinkelės neleidžia transporto priemonėms riedėti darbo 

vietose ar karinėse aikštelėse, apsaugodamos objekto personalą.
Turto apsauga -Transporto priemonių sugadinimo galima 

išvengti taikant tinkamas klijavimo procedūras.
Atitiktis taisyklėms.Beveik visose pramonės šakose ir 

institucijose egzistuoja įvairūs užblokavimo reglamentai.
Poliuretano trinkelės yra kruopščiai išbandytos ir kvalifikuotos.
Poliuretano trinkelės nesuskils ir neskils, todėl išvengiama 

FOD.” Poliuretano trinkelės yra sukurtos taip, kad nesikreiptų net 
esant drėgmei. Poliuretano trinkelės yra lengvesnės nei medis, 
todėl jas lengva padėti ir išlyginti.

P/N AC6856-LR uretano trinkelės buvo išbandytos 
pagal MIL-PRF-32058. 4.4 pastraipą ir kvalifikuotas naudoti JAV 
oro pajėgose pono Jasono Browno, Warner Robbins AFB Ga 
542-osios paramos įrangos mechanikos inžinieriaus.

Sistemų programos biuras Tinker AFB nustatė, kad Monster 
P/N AC6856-LR uretano sklendė tinkama naudoti C/KC-135 
orlaiviuose ir buvo įtraukta į T.O. 1C-135(K)R-2-2JG-1 kaip 
patvirtintą ratų trinkelę.

Kodėl poliuretaninės aviacijos trinkelės?

• Poliuretanas  neskilinės.
• Poliuretanas  nesišsikreips  net  esant  vandeniui  ir  drėgmei.
• Poliuretano  trinkelės  nesuskils  ir  netrupės,  todėl  išvengiama 

FOD.
• Orlaivių  skysčiai  neturi  įtakos  poliuretanui.
• Dėl  savo  sudėties  poliuretanas  neprišąla  prie  rampų  ar  kitų

paviršių.
• Didelis  stiprumas  nereiškia, kad trinkelės  sunkios; 

poliuretano trinkelės  sveria  tik  33 svarus  kiekviena.
• Kadangi  poliuretanas - neorganinė  medžiaga,  jis  nesupelis  ir 

nepūs.
• Poliuretanas- spalvotas,  vadinasi,   ratų  kaladėlių  niekada 
nereikia dažyti.
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Eismo raminimo ir automobilių stovėjimo
aikštelių saugos sprendimai
Checkers™ eismo raminimo ir automobilių stovėjimo aikštelių saugos 
produktai yra efektyvūs, kokybiški sprendimai. Sukurti greičio mažinimui, 
šie sprendimai užtikrina kelių ir automobilių stovėjimo aikštelių 
saugumą tiek vairuotojams, tiek pėstiesiems. Checkers greičio mažinimo 
kalneliai, greičio kalneliai ir automobilių stabdžiai yra ilgalaikiai, lengvai 
montuojami ir nekenksmingi aplinkai.

„Checkers“ yra automobilių stovėjimo aikštelių saugos sprendimų visų 
paslaugų gamintojas. Kuriame ir gaminame eismo valdymo produktus, 
kurie padeda automobiliams saugiai važiuoti ir stovėti. Mūsų pagrindinis 
tikslas – sukurti sprendimus, kurie apsaugotų vairuotojus ir pėsčiuosius 
nuo šiandieninių automobilių stovėjimo aikštelių pavojų. Todėl 
„Checkers“ produktai buvo sukurti ir sukurti atsižvelgiant į greičio 
mažinimą, vairuotojo ir pėsčiųjų saugumą. Visi mūsų sprendimai yra 
pagaminti iš 100% perdirbtos gumos, kuri yra ilgesnė, gerai matoma ir 
labiau tinka automobiliui nei asfalto ar betono alternatyvos.

„Checkers“ saugaus eismo sprendimai yra ne tik nekenksmingi aplinkai, 
bet ir gali būti montuojami tiek laikinai, tiek nuolatiniam naudojimui ir 
yra idealus priežiūros nereikalaujantis automobilių stovėjimo aikštelės 
sprendimas. Tinkamas automobilių stovėjimo aikštelės planas gali ne 
tik padidinti automobilių stovėjimo aikštelių saugumą, bet ir sumažinti 
aikštelių savininkų draudimo įmokas.
  

Kodėl „Checkers“ naudoja  perdirbtą  gumą  automobilių  stovėjimo 
aikštelės sprendimams:

•  Guminiai greičio kalneliai gerokai pralenkia betono ar asfalto 
konkurentus.

•  Guminiai greičio mažinimo kalneliai nedegraduoja kaip betoniniai 
greičio kalneliai, todėl automobilių stovėjimo aikštelės yra estetiškos.

• Aukštos kokybės guma yra atspari oro sąlygoms, druskoms ir 
cheminėms medžiagoms.

• Perdirbtos gumos konstrukcija yra draugiška aplinkai.
•  Lanksti  guma apsaugo transporto priemones ir bortelius.
•  Labai atspindinti spalvota juosta užtikrina, kad stovėjimo stotelė 

bus matoma.
•  Lengva montuoti ant asfalto arba betono paviršių.
•  Gali būti naudojamas laikinai arba nuolat.
•  Puikiai tinka komercinėms ir gyvenamosioms patalpoms
•  Itin šviesą atspindinti juosta, užtikrinanti, kad greičio mažinimo 

kalneliai būtų matomi net tamsią naktį.
• “Katės akių” atšvaitai dar labiau pagerina matomumą ir iš anksto 

įspėja vairuotojus.
•Briaunos  turi  kanalizuotą dugną, kad lengviau nutekėtų vanduo  kai  

uždengiami  kabeliai ar  vamzdynai.
• Galimi dangteliai ir parduodami atskirai.
• Armatūros  strypai  ir  varžtai  saugiam  montavimui  betone arba 

žemėje.
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Greičio kalneliai

40 www.elega.lt



 Greičio slopintuvai iš perdirbtos gumos
• Valdykite eismo greitį beveik bet kur!
• Sukuria transporto priemonėms kontroliuojamą, saugų greitį.
• Pagaminti iš perdirbtos gumos.
• Formuota šviesą atspindinti juosta.
• Lengva montuoti su armatūros smaigaliais ant asfalto paviršių ir 

varžtais bei skydais ant betoninių paviršių.
• Garantija: 3 metai gaminiui ir 1 metai juostai (naudojant normaliai).

„Safety Rider® V“ mini greičio kalneliai
• Sujungimo liežuvėlių ir griovelių sistema.
• Geltona atspindinti juosta ant vidurinių dalių ir galinių dangtelių 
padeda sumažinti suklupimo pavojų.
• Modulio blokai gali apimti bet kurio kelio plotį,
• Idealiai tinka priešais vartus, rinkliavos punktus ir visas stovėjimo 
vietas.
• Komplekte su montavimo įranga.

Easy Rider® greičio mažinimo kalneliai iš perdirbtos gumos
• Rekomenduotinos aukštoms pėsčiųjų zonoms.
• Formuota šviesą atspindinti juosta ir katės akių atšvaitai.
• Kanalai kabeliams dugno dangčiuose.
• Galiniai dangteliai.

Perdirbtos gumos greičio slopintuvų tvirtinimo įranga
- 91400 Armatūros smaigalys 36 cm;
- 91400G Cinkuotas armatūros smaigalys 36 cm ;
- 91500 Varžtas, skirtas betonuoti 15 cm ;
- 91501 Švininis skydas betono naudojimui.

Modelis Pavadinimas Ilgis (cm) Plotis (cm) Aukštis (cm) Svoris (kg) Montavimo kiaurymės

23500V Centras 90 50 5 16.4 6

2350 Galinis dangtelis vyriškas 90 50 5 14.5 6

23502V Galinis dangtelis moteriškas 90 50 5 14.5 6

Modelis Pavadinimas Ilgis (cm) Plotis (cm) Aukštis (cm) Svoris Montavimo kiaurymės

26111 Centras 180 180 30 5.6 23.2 4

24111 Centras 120 120 30 5.6 14.5 3

26999 Galinis dangtelis 22 30 5.6 2.5 1
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Park-It® 

Išmaniausi ir saugiausi parkavimo įrenginiai! Su suformuota šviesą 
atspindinčia juosta, kurią galima įsigyti geltonos arba baltos spalvos, 
šios stovėjimo stotelės tikrai bus matomos. Jie lengvai montuojami su 
armatūros smaigaliais ant asfalto dangų ir varžtais bei skydais ant 
betoninių paviršių.

• Galimos juodos/geltonos ir juodos/baltos versijos.
• Galimi 90, 120 ir 180 cm ilgiai.
• Lengva montuoti su armatūros smaigaliais ant asfalto dangų ir 

varžtais bei skydais ant betoninių paviršių.

Mini Park-It® 

Išmaniausi ir saugiausi parkavimo įrenginiai!
Paprastas montavimas laikiniems arba nuolatiniams sprendimams, 
1/10 standartinio betoninio bordiūro svorio.

13101 3 ft Park-It geltonas 90 15 10 7.7 2

14101 4 ft Park-It geltonas 120 15 10 10,5 3

16101 6 ft Park-It geltonas 180 15 10 15.5 4

13190 Mini Park-It 55 15 10 4.1 2
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TuffTrak® Grunto apsauga

TuffTrak® tai laikinų privažiavimo kelių ir žemės apsaugos sprendimų 
rinkos lyderis. Esame įsipareigoję gaminti kokybiškus produktus ir 
užtikrinti aukščiausią našumo, kokybės ir vertės lygį.

Siekdami užtikrinti kokybę ir našumą, atliekame aktyvų vaidmenį 
užtikrindami, kad mūsų klientai gautų visas mūsų produktų galimybes. 
Mūsų sėkmė pagrįsta išklausymu ir reagavimu į specifinius mūsų klientų 
poreikius ir problemas, nes stengiamės pateikti jiems ekonomišką ir 
novatorišką sprendimą.

Suprantame, kad saugumas yra svarbiausia, diegimo greitis yra labai 
svarbus ir reikalingi patvarumo standartai.

Susidoroti su sudėtingiausiomis ir ekstremaliausiomis darbo sąlygomis. 
Skiriame laiko iki galo suprasti.

Mūsų klientų unikalūs ir specifiniai projekto reikalavimai, atsižvelgiant 
į žemės ir oro sąlygas, taip pat į jų projekte dalyvaujančių transporto 
priemonių, statybvietės ar gamyklos asortimentą ir personalą.

Kodėl reikalingos grunto apsaugos dangos?
Grunto sąlygos vaidina svarbų vaidmenį lauko operacijose ir projektuose, 
kuriems reikia prieigos prie nutolusių vietų. Drėgno, purvino ar nelygaus
grunto sąlygos gali sulėtinti, atidėti ar sustabdyti projektus.

 Tai gali sukelti didelių komercinių nuostolių, pvz., neatgautiną valdymą
laiko, reputacijos praradimo ir įtakos būsimam darbo krūviui. Nestabilios 
žemės sąlygos taip pat yra dažna smulkių incidentų ir beveik neįvykusių 
įvykių priežastis. Dar blogiau, kad visiškai sugedus gruntui buvo rimtų 
sužalojimų ir žuvo.
Trackway plokštės saugiai aprūpina sunkią įrangą per purvą, smėlį, sniegą 
ir pelkes, sukurdamos laikinus privažiavimo kelius ir darbo platformas. 
Prieiga prie atokių objektų ir iš jų bei stabili darbo zona yra esminis 
saugos sprendimas naftos ir dujų, gręžimo, perdavimo, atsinaujinančios 
energijos, komunalinių paslaugų, civilinės inžinerijos, infrastruktūros ir 
statybos pramonėje.

Grunto apsaugos kilimėliai taip pat apsaugo nuo aplinkos žalos žemės 
ūkio paskirties žemei, paveldo vietovėms ar jautrioms ekosistemoms ir 
kryžminiam užteršimui tarp vietovių.

Grunto apsaugos kilimėliai taip pat gali būti naudojami stadionams, 
renginiams, golfo aikštynams, kraštovaizdžiui, medžių priežiūrai, kapinėms; 
visur, kur svarbu sutaupyti remonto grunto atkūrimo išlaidas. Žemės ap-
saugos kilimėliai naudojami laikiniems privažiavimo keliams, automobilių 
stovėjimo aikštelėms ar pėsčiųjų takams sukurti, užtikrinantiems saugius 
pėsčiųjų ir privažiavimo kelius per visą renginį, tuo pačiu pašalinant 
didelius provėžų susidarymą arba žalą žemei ir kraštovaizdžiui, taip pat 
gali užtikrinti, kad transporto priemonės, mašinos ir žmonės gali laisvai 
judėti projektuose, neįstrigdami purve ar nepažeisdami jautrios žemės, 
natūralios žolės ar velėnos.

Apsauginės velėnos plokštės ir kilimėliai buvo specialiai sukurti naudoti, 
kai reikia imtis atsargumo priemonių, kad būtų išvengta saulės nudegimo ir 
(arba) perkaitimo, kurį sukelia saulė ir karšta darbo aplinka. Kai kurios 
konkrečios programos bus naudojamos velėnos ir kraštovaizdžio rinkose, 
pavyzdžiui, golfo aikštynų, drėkinimo ir baseinų montuotojams, taip pat 
renginiams ir stadionuose.

TuffTrak® žemės apsaugos kilimėliai yra populiarus pasirinkimas tarp 
profesionalų. Juos lengva naudoti, jie greitai išskleidžiami, užsifiksuoja, 
kad sudarytų vientisą, tvirtą, saugią ir patvarią važiuojamąją dalį arba 
darbo platformą. Jie neprilygsta kokybe ir našumu net ir pačiomis 
pavojingiausiomis sąlygomis.

Grunto apsaugos kilimėliai

TuffTrak® turi visą rinkoje pirmaujančių sunkiųjų kompozitinių žemės 
apsaugos kilimėlių asortimentą, užtikrinantį saugesnę darbo aplinką 
laikiniems privažiavimo keliams, bėgių takeliams ir darbo platformoms. 
Mūsų didelio našumo kilimėliai gali atlaikyti didesnę nei 600 psi* 
apkrovą ir yra labai atsparūs net pačiomis ekstremaliausiomis oro ir žemės 
sąlygomis. Su mūsų įvairaus didelio atsparumo kilimėlių asortimentu,
TuffTrak® gali pasiūlyti jums galingą žemės apsaugos sprendimą bet 
kokiam pritaikymui.
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Vidutinių apkrovų laikinosios prieigos 
kilimėliai AlturnaMat®
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AlternaMat® 

AlturnaMat® tai didelės apkrovos kilimėlis, pasižymintis 
agresyviu deimantinės plokštės protektoriaus dizainu,
didelė apkrova idealiai tinka
naudoti ant minkštos ar jautrios žemės
sąlygos statybose, civilinės
inžinerijos, žemės darbuose,
ir renginių industrijoje.
Šie tvirti kilimėliai yra pagaminti iš 1,27 cm storio polietileno, 
todėl jie beveik nesunaikinami.
AlturnaMat® gali atlaikyti iki 120 tonų* apkrovas, o dėl lanksčios 
konstrukcijos šie kilimėliai seks žemės kontūrus ir suteiks itin veiksmingą 
prieigos sprendimą banguotos ar nuožulnios žemės sąlygomis.
Didžiausias sveriantis vos 39 kg, o mažiausia – tik 9,75 kg, 
„AlturnaMat®  gali būti lengvai išskleistas ir manevruojamas dviejų 
žmonių komandos, o tai papildomai patogu strategiškai išdėstytomis 
rankoms skirtomis angomis.
AlturnaMat® galima sujungti naudojant Turn-A-Links arba EZ Link 
jungtis, kad būtų sukurtas saugus takelis arba darbalaukis.

Rekomenduojama naudoti:
Vidutinių apkrovų laikinuose keliuose, pėsčiųjų takams, gamyklų ir 
mašinų darbo zonoms įrengti, gręžimo įrenginių, sandėlių ar sandėliavimo 
zonose.
Specifikacijos:

•100% perdirbtas didelio tankio polietilenas.
• Deimantinis protektoriaus paviršius užtikrina įspūdingą sukibimą.
• Angelės rankoms, kad būtų lengva manevruoti.
• Gali būti lengvai perkeliami dviejų žmonių komandos.
• Galimi įvairūs jungčių variantai, tinkantys skirtingoms įžeminimo 

sąlygoms. 4 prijungimo taškai kiekviename kilimėlio kampe.
Spalvos:

• Juoda.
Matmenys:

• 244 cm x 122 cm.
Priedai:

• 2 krypčių arba 4 krypčių jungtys.

Art. Nr. Aprašymas Matmenys Leidžiama apkrova,t Svoris

TTMSAM01BL AlturnaMat® -  Black             1220x2440x18mm 120 39 kg
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Vidutinių apkrovų grunto paviršiaus apsauga 
Matting EuroMat®
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EuroMat® 

EuroMat® tai rinkoje pirmaujantis vidutinio sunkumo žemės apsaugos 
kilimėlis, sukurtas kaip idealus žmogaus valdomas sprendimas įvairioms 
reikmėms, įskaitant laikinus kelius, darbo vietas, sandėliavimo vietas ar 
pėsčiųjų prieigą.

„EuroMat“ žymiai sumažina žalą ekologiškai jautrioms vietovėms, 
todėl nereikės atnaujinti, kai projektas bus baigtas. Dėl lankstaus dizaino 
EuroMat gali sekti banguotos ar nuožulnios žemės kontūrus.

Lengvas, tik 35 kg,
EuroMat išsidėstomas strategiškai, naudojant
rankoms skirtas kiaurymes. 
EuroMat greitai ir lengvai
iškraunami ir sumontuojami.
Tai gali atlikti dviejų žmonių komanda. 
Unikali chevron traction® paviršiaus 
konstrukcija užtikrina puikų sukibimą ir 
geresnį sunkiosios įrangos ar transporto priemonių 
judėjimą į priekį ir sumažina šoninį slydimą 
net ir pačiomis sudėtingiausiomis oro ar žemės sąlygomis.
Rekomenduojama naudoti:
• Vidutinių apkrovų zonose: laikinų kelių, pėsčiųjų takųi, gamyklų ir 

mašinų darbo zonose, gręžimo įrenginių, sandėlių ar sandėliavimo zonose.
Specifikacijos:
• 100 % perdirbtas didelio tankio polietilenas (HDPE).
• Keliamoji galia iki 120 tonų*.
• Unikalus chevron traction® paviršius maksimaliam sukibimui.
• Žemo profilio paviršiaus pasirinkimas pėsčiųjų takams ir lauko 

renginiams.
• Lengvai nešioti ir padėti dviem žmonėms dėl lengvo dizaino.
• Rankom skirtos angos, kad būtų lengviau valdyti – greitai ir lengvai 

montuoti.
• Dėl lanksčios konstrukcijos tinka nelygioms arba banguotoms žemės 

sąlygoms.

Spalvos:
• Juoda.
• Pilka.

Dydžiai:
• 1200 x 2410 x 12 mm.
• 600 x 2410 x 12 mm.

Priedai:
• 2 arba 4 krypčių jungtys.
• FastFit jungtis.
• Metalinė lėkštė.
• Montavimo varžtai.
• Stelažas.

Art. Nr. Aprašymas Matmenys Apkrova, t Svoris

TTMSEM03BL E u r o M a t ® P e d / C h e v             1 2 0 0  x  2 4 1 0  x  1 2  m m 120 35 kg

TTMSEM03CV EuroMat ® Chev /Chev            1200  x  2410  x  12  mm 120 35 kg

TTMSEM03S1 EuroMat® Smooth One Side*         1200 x 2410 x 12 mm 80 35 kg

TTMSEM03GY EuroMat® Virgin Natural*         1200 x 2410 x 12 mm 80 35 kg

TTMSEM07BL E u r o M a t ® H a l f  t r a c k *             6 0 0  x  2 4 1 0  x  1 2  m m 120 17.5 kg

*standartinė šerdis + protektorius = 20 mm
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Vidutinių apkrovų grunto paviršiaus apsaugos plokštės
 Matting Euromat® LT
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EuroMat®    LT 

EuroMat® LT žemės apsaugos kilimėlis
apsaugo nuo žolės, šlapios ir minkštos dirvos
suspaudimo, pažeidimo ar provėžų
mašinomis, transporto priemonėmis 
ir intensyviu pėsčiųjų eismus. Pagaminta iš
100% perdirbto polietileno, EuroMat®LT 
suteikia saugią, daugkartinio naudojimo, 
ekonomišką, ir aplinkai nekenksminga faneros 
alternatyvą. Skirtingai nei fanera, EuroMat® LT
atspari oro sąlygoms, lanksti ir mažiau linkusi 
lūžti bei skilinėti. Tekstūruotas neslidus paviršius 
užtikrina sukibimą pėstiesiems ir lengvosioms 
transporto priemonėms net šlapiomis sąlygomis.
EuroMat® LT gali būti lengvai naudojama kaip laikina
apsauga nuo vejos ištypimo ir kaip renginių grindys 
arba gali būti montuojamas ilgą laiką, kad būtų lengvas eismas
vidutiniam transporto priemonių ar pėsčiųjų eismui vidutinio ir kieto 
paviršiaus sąlygomis. EuroMat® LT -laikina danga, kuri gali būti 
naudojama įvairiose srityse statybos, kraštovaizdžio, kasimo, žemės 
darbų ir renginių srityse.
Rekomenduojamas naudojimas:

• Vidutinėms apkrovomss.
• Naudoti kaip laikinus kelius, pėsčiųjų takus, įrenginių ir mašinų darbo 

vietas, gręžimo įrenginius, sandėlius ar sandėliavimo zonas.
Specifikacijos:

• Lengvai nešioja ir padeda du žmonės dėl lengvo svorio.
•Pagaminta iš 100% perdirbto polietileno.
• Greitai ir lengvai transportuojamas ir montuojamas.
• Atsparus puvimui, atsparus vandeniui ir nereikalaujantis priežiūros.
•Galima plauti slėgiu.
• Patvarus, tvirtas ir atsparus smūgiams – neskilęs.
• Mažesnės medienos ir faneros eksploatavimo sąnaudos.
• Minkštų arba jautrių paviršių apsauga nuo mašinų, transporto 

priemonių ir pėsčiųjų.
Spalvos:

• Juoda.
Dydžiai:

• 120 cm x 240 cm.
Priedai:

• 2 krypčių arba 4 krypčių jungtys.
•FastFit jungtis.
•Metalinė lėkštė.
•Montavimo varžtai.

TTMSEL03BL Al tu rnaMat ® L i t e               1200  x  2400  x  11 .5  mm 60 32 kg
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Vidutinių apkrovų grunto paviršiaus apsaugos plokštės
EconoMatMB™
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EconoMatMB™

EconoMatMB™ buvo specialiai
sukurta kaip veiksminga alternatyva
tradicinei statybinei fanerai, kaip nebrangus, 
lengvai įdiegiamas, daugkartinio naudojimo 
produktas,  statybų, žemės darbų ir renginių 
pramonėje. Kovojant nuo paslydimo ar kritimo, 
susižalojimo pavojus nuo atplaišų ir pan.
EconoMatMB™ yra saugesnė, ekonomiškesnė ir 
ekologiškesnė alternatyva.
Pagaminta iš 100% perdirbto mažo tankio polietileno
(LDPE), EconoMatMB™ suteikia didelių ilgalaikių 
pranašumų, palyginti su fanera. Atspari oro sąlygoms, 
lanksti, mažiau linkusi lūžti ar skilti ir aprūpinta sukibimo 
paviršiumi tiek personalo, tiek transporto priemonių judėjimui,
Vos 32 kg sveriantis EconoMatMB™  lengvai valdoma ir 
lengvai montuojamas dviejų žmonių.
Rekomenduojamas naudojimas:

• Vidunių apkrovų sąlygomis –  naudoti kaip laikini keliai, 
pėsčiųjų takai, įrenginių ir mašinų darbo zonos, gręžimo įrenginių, 
sandėlių ar sandėliavimo zonose.
Specifikacijos:

• Atlaiko krovinius iki 15 tonų*.
• Prijungimo taškai kiekviename kilimėlio kampe.
• Dėl savo lankstumo formuojasi nelygiose arba banguotose 

žemės sąlygose.
• 4 barų protektoriaus paviršius padidina sukibimą.

Spalvos:
• Pilka.

Dydžiai:
• 1230 x 2450 x 11 mm.

Priedai:
• Plieninė jungtis.
• Rampos.

Art. Nr. Ilgis Sizes Load Capacity Weight

TTMSECLDGY EconoMat® 1230 x 2450 x 11 mm 40 32 kg

TTMSECLDRY EconoMat® Yellow/Red 1230 x 2450 x 11 mm 40 32 kg
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Didelių apkrovų grunto paviršiaus apsaugos
TuffTrak® XT
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TuffTrak® XT

TuffTrak® XT - itin patvari danga keliams, specialiai 
sukurtas pačioms sudėtingiausioms žemės sąlygoms.
Kilimėlis turi tvirtą „Chevron Traction®“ paviršių.
Tai paviršius, užtikrinantis optimalų sukibimą net ir 

nepalankiausiomis žemės sąlygomis. Dėl 600 psi* gniuždomosios 
apkrovos šis ekstremalus laikinas žemės apsaugos sprendimas gali 
atlaikyti bet kokias oro ir žemės sąlygas, įskaitant pelkes, pelkes, 
durpynus ir upių deltas.

The TuffTrak® XT greitai ir efektyviai sumontuoti naudojant mūsų 
Four3™ kameros užrakto jungtį, naudojant mažiausiai 2 arba iki 16 
jungties taškų. Four3™ užrakto ir persidengimo jungčių derinys tvirtai 
užfiksuoja gretimus kilimėlius ir sukuria monolitinę darbo platformą, 
užtikrinančią puikų tvirtumą. Ši pusiau užtvara sulaiko nešvarumus po 
paviršiumi, kad darbo platforma būtų švari ir saugi.

Specialus šių sujungimo taškų formatas suteikia galimybę reguliuoti 
kilimėlių padėtį, leidžiančią įvairias konfigūracijas.
Rekomenduojamas naudojimas:

• Sunkiam naudojimui – Naudoti kaip važiuojamosios dalies 
intensyvaus eismo, gamyklų ir mašinų darbo zonose, pėsčiųjų takams, 
gręžimo platformoms, sandėliams ar sandėliavimo zonoms.
Specifikacijos:

• Didelės molekulinės masės polietilenas.
• Naudingas plotas 6,84 m2.
• Chevron traction® paviršiaus dizainas.
• 200 mm persidengimas iš visų pusių.
• 50 kilimėlių vienam sunkvežimiui / vienam konteineriui.
• Gniuždymo apkrova 600 psi*.
• Galima antistatistinė versija.

Art. Nr. Pavadinimas Matmenys Apkova. t/m² Svoris

TTMSXTASML TuffTrak XT® With Anti Stat Sand 2000 x 4000 x 94 mm 415 350 kg

TTMSXTASBL TuffTrak XT® With Anti Stat Black 2000 x 4000 x 94 mm 415 350 kg

TTMSXT10ML TuffTrak XT® Sand 2000 x 4000 x 94 mm 415 350 kg

TTMSXTPRBL TuffTrak XT® Black 2000 x 4000 x 94 mm 415 350 kg

Matmenys:
• 400 cm x 200 cm x 9 cm.

Spalvos:
• Juodasis smėlis.

Priedai:
• Camlock jungtis.
• Camlock jungties fiksavimo įrankis.
• Pandusai.
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Didelių apkrovų grunto paviršiaus apsaugos
TuffTrak® XL
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TuffTrak® XL

TuffTrak® XL vienas didžiausių TuffTrak® asortimente, sukurtas 
kaip ypač platus kelias, pagamintas kaip vientisas 4092 mm 
ilgio kompozitinis kilimėlis,užtikrinantisi puikų palaikymą 
kroviniams iki 150 tonų*, todėl TuffTrak® XL yra 
kieto kompozito sunkiųjų laikinųjų ir prieigos sprendimų rinkos lyderis.

Sukurtas atsižvelgiant į saugumą, TuffTrak® XL turi dvigubą 
sukibimo konstrukciją su mūsų „chevron Traction®“ paviršiumi ir žemo 
profilio paviršių galinėje pusėje su „micro Traction™“, kad dar labiau 
padidintų sukibimą. Tai žymiai pagerina purvo išsisklaidymą ir transporto 
priemonių judėjimą į priekį, todėl TuffTrak® XL idealiai tinka naudoti 
pačiomis sudėtingiausiomis oro ir žemės sąlygomis.
Rekomenduojamas naudojimas:

• Sunkiam naudojimui – Naudoti kaip važiuojamosios dalies 
intensyvaus eismo, gamyklų ir mašinų darbo zonose, pėsčiųjų takams, 
gręžimo platformoms, sandėliams ar sandėliavimo zonoms.
Specifikacijos:

• Didelės molekulinės masės polietilenas.
• Naudingas plotas 8m2.
• Chevron traction® paviršiaus dizainas.
• Gniuždomoji apkrova 150 tonų*.
• 50 kilimėlių vienam sunkvežimiui / vienam konteineriui.

Matmenys:
• 409 cm x 204 cm x 4,7 cm.

Spalvos:
• Juoda.
• Balta.

Priedai:
• Spyruoklinė plieninė jungtis.
• T20 varžto šešiakampė galvutė.
• Standartinė plieno jungtis.
• Kampų remonto komplektas.

Art. Nr. Pavadinimas Matmenys Apkrova, t/m2 Svoris

TTMSXL05BL TuffTrak XL® Black 203 x 409cm x 47mm 200 360 kg

TTMSXL05WH TuffTrak XL® Virgin 203 x 409cm x 47mm 200 360 kg
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TuffTrak® ST
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Art. Nr. Pavadinimas Matmenys Apkrova t/m2 Svoris

TTMSST01BL TuffTrak® PE1000 Black 2500 x 3000 x 38 mm 200 295 kg (650.4 lbs)

TTMSST05BL TuffTrak® PE500 Black 2500 x 3000 x 38 mm 150 295 kg (650.4 lbs)

TTMSST03BL TuffTrak® PE300 Black 2500 x 3000 x 38 mm 150 295 kg (650.4 lbs)

TTMSST01WH TuffTrak® PE1000 Virgin 2500 x 3000 x 38 mm 150 0.5 kg (1.1 lbs)

TuffTrak® ST

TuffTrak® ST- aukščiausios klasės standartinis sunkiasvorio 
transporto  kilimėlis, idealiai tinkantis naudoti kaip laikini keliai, darbo 
zonos sunkioms gamykloms ir mašinoms, gręžimo platformoms, 

sandėliams ar sandėliavimo aikštelėms.
Dvigubos rankenos dizainas su mūsų „Chevron Traction®“ paviršiumi 

ir žemo profilio paviršius atbulinėje pusėje su „micro Traction™“ dar 
labiau padidina sukibimą.

Tai iš esmės pagerina purvo pasiskirstymą ir transporto priemonių 
judėjimą į priekį. TuffTrak® ST žemo profilio paviršius sumažina 
paslydimo, suklupimo ir kritimo riziką.

„TuffTrak® ST“ siūlo daugybę jungčių variantų, skirtų naudoti su 
skirtingomis žemės sąlygomis ir projektais. Kiekviename kampe esantys 
4 jungčių taškai leidžia sklandžiai sujungti kilimėlius.

Rekomenduojamas naudojimas:
• Sunkiam naudojimui – Naudoti kaip važiuojamosios dalies 

intensyvaus eismo, gamyklų ir mašinų darbo zonose, pėsčiųjų takams, 
gręžimo platformoms, sandėliams ar sandėliavimo zonoms.
Specifikacijos:

• Didelio tankio arba itin didelės molekulinės masės polietilenas.
• Naudingas plotas 7,5m2.
• Chevron traction® paviršiaus dizainas.
• Gniuždomoji apkrova 150 tonų*.
• 80 kilimėlių vienam sunkvežimiui / vienam konteineriui.

Atsargų dydžiai:
• 301cm x 251cm x 3,8cm.

Spalvos:
• Juoda.
• Balta.

Priedai:
• Spyruoklinė plieninė jungtis.
• Plieninė jungtis.
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Art. Nr. Pavadinimas Matmenys Apkrova t/m2 Svoris

TTOS40X4BL Outrigger Pad 400 x 400 x 40 400 x 400 x 40 mm 12 6,1 kg

TTOS40X5BL Outrigger Pad 400 x 400 x 50 400 x 400 x 50 mm 15 7,6 kg

TTOS50X5BL Outrigger Pad 500 x 500 x 50 500 x 500 x 50 mm 18 11,9 kg

TTOS60X6BL Outrigger Pad 600 x 600 x 60 600 x 600 x 50 mm 30 20,5 kg

Atramų pagalvės
TuffTrak® kranų atramų trinkelės yra pagamintos iš 100 % perdirbto 

didelės molekulinės masės ir itin didelės molekulinės masės polietileno 
mišinio, todėl puikiai tinka naudoti su kranais, kėlimo įrenginiais.
ir kėlimo platformomis. TuffTrak® atraminės pagalvės kranams
suteikia minkštą, stabilią platformą atraminėms kojoms 
ir apsaugo nuo grunto gniuždymo. TuffTrak® atraminės 
pagalvės nesuskils, nesugers vandens, todėl jos puikiai 
tinka naudoti bet kokiomis oro sąlygomis.

Jos tvirtos ir patvarios, atsparios chemikalams ir alyvai, 
ilgaamžės, jas lengva laikyti ir valyti. Lengvas ir sunešimo 
rankenomis, atramines kranų trinkeles lengva transportuoti rankomis.

Unikali lanksti mūsų atraminių krano trinkelių konstrukcija leidžia 
kiekvienai trinkelei prisitaikyti prie žemės paviršiaus, todėl sunkiasvorėms 
mašinoms tai saugi darbo platforma, o baigus darbą, ji gražinama į pradinę 
formą.

 Duomenys
• Didžiausio dydžio svoris 115 kg.
• Didžiausia apkrova 100 tonų*.
• Nešiojimo rankenos.
• Tvirta konstrukcija užtikrina ilgą tarnavimo laiką.
• Platus dydžių pasirinkimas, kad atitiktų projekto ir apkrovos 

reikalavimus.
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GeoGrid®
GeoGrid® - eroziją valdanti korinė trinkelių sistema, kurios 
keliamoji galia yra iki 400 tonų*/m2. Lengva ir
patvari, GeoGrid® idealiai tinka naudoti 
pėsčiųjų zonose ir prieigos keliuose, 
apsaugant nuo erozijos ir potvynių jautriose 
srityse. 
Pagaminta iš 100% perdirbto aukšto lygio
tankio polietileno ir pasižyminti efektyvia ir paprasta 
blokavimo konstrukcija greitam ir efektyviam montavimui, 
groteles galima pakelti tiesiai iš padėklo kaip iš anksto 
sujungtas 1 m2 sekcijas.
Rekomenduojamas naudojimas:

• idealiai tinka naudoti automobilių stovėjimo aikštelėse, 
privažiavimo keliuose, vartuose ar įvažiavimo zonose, jojimo zonose, 
gaisro ir avariniuose keliuose, privačiuose įvažiavimuose arba golfo 
bagių maršrutuose.
Specifikacijos:

• Storis: 40 mm.
• Atlaikomoji galia 400 tonų/m².
• 100 % perdirbtas didelio tankio poletilenas.
•  Patvarios ir lengvos.
•  Galima užpilti dekoratyviniais akmenimis arba pasėti žolę.
• Pasirenkami balti arba hi-viz demarkacijos blokai.

Art. Nr. Pavadinimas Matmenys Apkrova t/m2 Svoris

TTGSPR40BL GeoGrid® Premium 1000 x 1000 x 40  mm 500 6.4 kg

TTGSST40BL GeoGrid® Standard 1000 x 1000 x 40 mm 400 4.4 kg

TTGSPR40GN GeoGrid® Premium 1000 x 1000 x 40 mm 500 6.4 kg

TTGSST40GN GeoGrid® Standard 1000 x 1000 x 40 mm 400 4.4 kg

TTASGDEMWH GeoGrid® Demarcation White 90 x 60 mm 0,1 kg

TTASGDEM..* GeoGrid® Demarcation Black 90 x 60 mm 0,1 kg

TTGGEOG01B GeoGrid® (4-pack) 500 x 500 x 40 mm 350 4.4 kg

*Galimos ir kitos spalvos pagal pageidavimą.
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