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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

Serviciile noastre

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.

Panourile tMAT 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.

Plăcile de protecție a solului tMAT se îmbină prin însurubare oferind 
astfel o bună stabilitate atât pe lungime, cât și pe lățime, fie că este 
vorba de un carosabil solid, de o stradă temporară pentru accesul pe 
șantier sau de o platformă de lucru pentru gabarite mari și vehicule. 
Prin urmare, se îmbunătățește considerabil rezistența solului, se 
reduce tasarea solului și se evită degradarea acestuia. Datorită 
profilurilor diferite pe ambele fețe, plăcile de protecție a solului TT 
pot fi utilizate în diverse moduri. Profilul plan al uneia dintre fețe se 
pretează în special pentru pietoni, bicicliști, utilizatorii scaunelor cu 
rotile, precum și pentru circulația autoturismelor. Profilul pronunţat 
al celeilalte feţe asigură tracțiunea optimă pe terenuri dificile pentru 
vehiculele grele. Plăcile tMat de protecție a solului sunt pozate 
din camionul cu macara și permit accesul în siguranță încă de la 
începutul montării.

Plăcile tMAT de protecție a solului sunt utilizate pe suprafațe plane 
și asigură repartizarea optimă a sarcinii. Ele se pretează ca străzi 
mobile, căi de acces pe șantiere, lățiri de carosabil sau ca suprafețe 
de depozitare, dar și ca platforma de montaj pe șantierele din 
parcurile eoliene, pozarea de conducte sau instalații solare. Fiind 
montate pe suport special, plăcile de protecție a solului tMAT sunt 
folosite și în vederea protejării suprafețelor sensibile, cum ar fi dalele 
din piatră naturală sau beton, respectiv pistele de atletism de pe 
stadioane.

Logistică

90 tMAT Panouri pe camion

aproximativ 160 to./m² (în funcție de teren)

Negru

Profilată

235 kg / Panou

300 cm x 200 cm x 4,7 cm

PE rezistent la rupere

tMAT

amenajare a teritoriului

drumuri de acces

transport greu

acces si calare macarale


