
Severn Trent Water

Fibrelite Wspiera Severn Trent Water z bezpieczn  alternatyw
wobec zawodnych pokryw na zawiasach

Bezobs ugowe i niezmechanizowane cz ci: Fibrelite FM45 panele do
wykopów

Niebezpiecznie Ci kie Pokrywy Metalowe 

U ycie ci kich pokryw metalowych wa cych ponad 70 kg
powodowa o i  ryzyko w zakresie zdrowia i bezpiecze stwa by o
nie do zaakceptowania przez Severn Trent Water. Zgodnie ze
statystyk  prowadzon  przez departament ds. BHP ponad
po ow  obra e  (skutkuj cych nieobecno  w pracy) przypisuje
si  r cznej obs udze i st d logicznym jest d enie brytyjskich
spó ek wodnych do redukcji ryzyka w tym zakresie jako
priorytetowe zadanie. Kolejne badania sprawdzaj ce ró ne
alternatywy a prowadzone przez Severn Trent Water
spowodowa y i  Fibrelite zosta  zaanga owany we wspólne prace
maj ce na celu eliminacj  zagro enia z tym zwi zanego. 

Zawodz ce, ci kie, metalowe pokrywy do podziemnych przewodów
gazowych oraz mechaniczne podpory spr ynowe stanowi  powa ne ryzyko
urazów przy pracy. 

Specjalnie zaprojektowany uchyt Fibrelite

Brak cz ci mechanicznych i lekko  =
bezpieczna i atwa obs uga 

Bez konieczno ci montowania zawiasów i cz ci mechanicznych
nie ma mo liwo ci awarii i potrzeby przeprowadzania konserwacji
– Fibrelite ma produkt FM45 „ zamontuj i zapomnij”. Co wi cej,
waga pokryw do wykopów Fibrelite- nie przekraczaj ca 25 kg
spe ni a wszystkie wymogi w zakresie zdrowia i bezpiecze stwa
pracowników. Mark Corbett trener w dziedzinie bezpiecze stwa w
West Waste Water powiedzia : „U ywanie tych pokryw eliminuje
problem, zwi zany z obs ug  jak i obra eniami pracowników,
ko ce uchwytów znajduj  sie na wysoko ci pasa eliminuj
konieczno  schylania si . Poza tym pokrywy nie blokuj  si  wi c
nie ma potrzeby u ywania dodatkowych narz dzi celem ich
uwolnienia.

Bezpieczny i atwy r czny demonta : Pokrywy Fibrelite FM45 s  przenoszone
r cznie



Fibrelite: Pierwszy dla Bezpiecze stwa i Ochrony

Severn Trent Water zapozna  Fibrelite z problemem dotycz cym
ochrony w odniesieniu do wk adów do studzienek czy pokryw do
wykopów z dost pem do nich. Na obszarach oddalonych lub
wsz dzie tam gdzie pojawia si  konieczno  zwi kszenia
mo liwo ci ochrony, opcje ich blokowania i metody ograniczania
s  dost pne ze strony Fibrelite.

Wszystko, pocz wszy od najprostszych rub po
antyterrorystyczne blokady jest opcjonalnym dodatkiem dla
pokryw Fibrelite. W przypadku zamieszczonym poni ej u yto
zamka z kluczem Tork zamiast klucza imbusowego celem
ograniczenia dost pu dla osób nieupowa nionych.

Bezobs ugowe i niezmechanizowane: Fibrelite FM45 sk adane panele do wykopów
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