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Specificații tehnice:

Material

Masa

Greutate

Suprafață

Culoare

Sarcină utilă

Transport

Ideal pentru:

Energie
eoliană

Construcții
de conducte

Construcții rutiere / 
Căi de acces

Concerte și
evenimente

Pereți temporari

Logistică

Aplicații

Bildüberschrift

Bildüberschrift

Bildüberschrift

Bildüberschrift

Logistică

Caracteristici

În principiu, produsele și serviciile noastre sunt disponibile pe bază de 
închiriere din depozit, putând fi preluate direct de către client sau sub 
forma unor servicii suplimentare incluse, adică transport, montare și 
dezasamblare conform planului prestabilit și curăţenia finală. După 
caz, acestea pot fi și achiziţionate de către client. Cu mare plăcere vă 
trimitem o ofertă individuală, neangajantă și gratuită.

Serviciile noastre

Panourile ISOTRACK X sunt mai ușor de transportat decât 
majoritatea plăcilor stradale de uz temporar. Astfel, pe camion sau în 
container pot fi încărcate mai multe plăci, ceea ce duce la reducerea 
cheltuielilor de transport.

Panourile ISOTRACK X sunt realizate prin metoda sandwich și dispun 
la interior de un profil în fagure, care asigură o înaltă rezistență, dar 
în același timp și flexibilitate ridicată. Miezurile integrate din material 
spumant special măresc volumul interior și conferă panourilor 
portanță extrem de ridicată. Datorită sistemului lor inovator de 
întrepătrundere, panourile ISOTRACK X formează o suprafață stabilă 
și solidă încă din momentul montării, astfel încât aceasta poate fi 
folosită imediat. Panourile ISOTRACK X pot fi utilizate, între altele, ca 
soluții mobile de acces, dar și ca suprafețe de lucru, de montaj sau 
pentru calarea macaralelor.

Panourile ISOTRACK X de protecție a solului au fost proiectate în 
mod special pentru realizarea unei căi de acces sau platforme solide, 
de rezistență excepțională, în condițiile unui substrat foarte umed 
sau noroios. Astfel, chiar și cele mai grele vehicule, inclusiv șenilate, 
se pot deplasa în siguranță pe suprafețe al căror substrat este extrem 
de umed transportând cu bine mărfurile la destinație.

50 ISOTRACK X Panouri pe camion

Aproximativ 260 to./m² (în funcție de teren)

Culoarea nisipului

Profilată

360 kg / Panou

400 cm  x 200 cm  x 9,4 cm

Polietilenă UHMW

ISOTRACK X

poate fi condus cu vehicule urmărite

sistem de suprapunere

soluție de eliminare pentru industria petrolieră

tracțiune perfectă pe orice suprafață


