
Konstrukcja – Tramwaj w Nottingham
Fibrelite dostarcza pokrywy do kana ów dla nowobudowanej linii
tramwajowej w Nottingham

Pokrywa do kana ów Fibrelite w klasie obci enia B125 (12,5 tony)

Fibrelite dostarcza pokrywy do kana ów 

Firma Fibrelite zaprojektowa a kompletny system pokryw i ram
dla tego trudnego projektu. G ównym wymaganiem dla systemu
pokryw by  atwy dost p do studni w których znajduje si  system
zasilania tramwajów. Pokrywy zosta y zaprojektowane jako jeden
du y element, który zostanie osadzony na studzience
elektrycznej. Poniewa  na powierzchni planowany jest du y ruch
pieszych (by  mo e powstanie przystanek) pokrywy musz
posiada  powierzchni  antypo lizgow  oraz zamkni cie (zamek).
Ka da pokrywa posiada antypo lizgow  powierzchni  oraz 4
zamki w celu zapewnienia dodatkowego bezpiecze stwa. Dla
operatorów (u ytkowników) pokryw g ównym kryterium jest atwy
dost p oraz bezpiecze stwo u ytkowania.

Pokrywa do kana ów nad przek adni .

Pokrywy dost powe Fibrelite s  lekkie, trwa e i bardzo
wytrzyma e. Ka da pokrywa Fibrelite produkowana jest przy
zastosowaniu zaawansowanej technologii wtrysku ywic, dzi ki
czemu tworzony jest produkt jednorodny o wysokiej jako ci.

Pokrywy Fibrelite dopasowane s  do istniej cych studni.

Rozwi zania „na yczenie” od Fibrelite 

Aby mo liwe by o zastosowanie kompletnego systemu pokryw
zosta y one wyprodukowane w fabryce Fibrelite w Anglii.
Oznacza to, e ka da z 44 pokryw by a dok adnie taka sama –
fabryka zapewni a ci g o  ich jako ci. Wyzwaniem dla Fibrelite
by o zaprojektowanie pokryw pasuj cych do istniej cych studni.
Pomimo napi tego terminu realizacji oraz zmieniaj cych si
warunków firma Fibrelite dostarczy a kompletny system pokryw
na budowany obiekt. Szeroko  i wysoko  paneli musia y zosta
zmienione aby mo na by o zastosowa  mechanizm zamykaj cy.
Produkt zaprojektowany jako “zainstaluj i zapomnij” zapewnia
atwy i bezpieczny dost p do przestrzeni studni oraz instalacji
znajduj cej si  wewn trz.

Wysokospecjalistyczny materia  

Fibrelite jest wiod cym na wiecie producentem pokryw
wykonanych z wzmocnionych w ókien szklanych (GRP).
Skomplikowany i wysokospecjalistyczny materia  staje si  szybko
najbardziej efektywn  alternatyw  w stosunku do materia ów
takich jak stal i beton. 

Zalety kompozytów w stosunku do stali i betonu:

Lekkie, atwe i bezpieczne w u ytkowaniu
Zakres obci e  od A15 do F900 (BS EN 124)
Odporne na chemikalia oraz korozj
W a ciwo ci antypo lizgowe

Wysoka efektywno  – zabezpieczenie przed
podnoszeniem wysokiej masy 

Pokrywy do kana ów Fibrelite zapewniaj  wysok  efektywno  w
u ytkowaniu ze wzgl du na nisk  mas  – redukuj  problemy
wynikaj ce z bezpiecze stwa ich u ytkowania oraz eliminuj
zagro enia dla instalacji podziemnych.



wymaga  Klienta w miejscu zastosowania.
Wsparcie techniczne

Corrimex 
Ul. Ogrodowa 11
05-092 omianki-Kie pin
Tel: 502 126 002 
Faks: 58 306 77 11 
Email: pawel@corrimex.pl

Wi cej informacji o produktach Fibrelite prosimy o kontakt:

Bez kompromisów w jako ci 

Na yczenie Fibrelite mo e przygotowa  specjalne rozwi zania
Klienta. Oznacza to, e wymiary paneli, ich wysoko  oraz
struktura powierzchni mo e by  wykonana wg specjalnych

Zalety stosowania pokryw Fibrelite

Indywidualne rozwi zania
Produkt “zainstaluj i zapomnij” nie ulega korozji i blakni ciu
Poprawiona produktywno  dla obs ugi i serwisu
Poprawiona kwestia bezpiecze stwa i higieny obs ugi


