ПРИЛОЖЕНИЕ
Улеи за строителни отпадъци се
използват в строителството за безопасно
отвеждане на разбития строителен
материал, до основите на сградата.
Ергономичната форма, спомага за
бързото и безопасно отвеждане на
натрошен бетон, тухли, плочки, както и
множество други отпадъци, в точно и
конкретно място. Чрез използването им,
предотвратявате изпадане на твърд
материал безразборно по обекта. Така
риска за работници, машини и превозни
средства е сведен до минимум, а всички
материали се събират в долната част на
улея, където обикновено се поставя
контейнер за строителни отпадъци в
който да се събират.

RC-CMX
УЛЕИ ЗА
СТРОИТЕЛНИ
ОТПАДЪЦИ

2

8 kg

ГОДИНИ

106cm LLDPE

ТЕГЛО НА
УЛЕЙ

ВИСОЧИНА НА
УЛЕЙ

ГАРАНЦИЯ

ВИД
МАТЕРИАЛ

1. LLDPE/ ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ИЗДЪРЖЛИВ
Позволява 3 пъти по-висока механична еластичност. Доста подобра устойчивост към изкривявания, по-ниски нива на шум.

2. РАБОТНА БЕЗОПАСНОСТ
Благодарение на ограничаването на падащи отпадъци, риска за
работници, машини и превозни средства е сведен до минимум .

3. МЕТАЛНА НОСЕЩА РАМКА
Служи за допълнително укрепване на началния улей за
строителни отпадъци и междинно анкериране.

4. НАЧАЛЕН УЛЕЙ
Има изнесен наклон така, че да подвежда строителните
материали към основната фуния като улесни изхвърлянетоим

5. ПРОХОДЕН УЛЕЙ
С него се изгражда основната конструкция до максимум 40м.

6. ДВУ-ТОЧКОВА СГЛОБКА
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ВИНТОНАРЕЗНИ МАШИНИ ЗА ТРЪБИ

1
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Оборудван с кука, заключващ механизъм и верига, за окачване на
всяко звена към горният детайл.

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА
Продуктов код
Наименование на
продукта
Вид материал

Височина

RC-CMX

RCH-CMX

CHUTE1

RC-CMX

Метална рамка

Начален
улей

Проходен
улей

Поцинкована
метални
профили

Линеен полиетилен
LLDPE

УЛЕИ ЗА
СТРОИТЕЛНИ
ОТПАДЪЦИ
Високо качество и ниво на безопасност

50 cm

74 cm

106 cm

Горен външен
диаметър

N/A

83 cm

59 cm

Горен вътрешен
диаметър

N/A

43 cm

50 cm

Долен диаметър

N/A

39 cm

38 cm

на улеи на CIMEX, благодарение на отличната си

Тегло

21kg

8 kg

8 kg

здравина и устойчивост на вибрации с голям

Въз

основа

на

множество

проведени

тестове, избрахме най-добре представилият се
материал - линейният полиетилен (liner polyehtylene). Този материал бе избран за направата

амплитуден

диапазон.

традиционните
масовите

За

материали,

сметопроводи,

разлика

от

използвани

в

първокачественият

линеен полиетилен, на който заложихме, успя
да

направи

звената

с

доста

по-добра

устойчивост към изкривявания, по-ниски нива

на шум и най-важното: продукта е с до 3 пъти по
-висока механична еластичност.
Улеите

за

строителни

отпадъци

се

уширение и усилен пръстен, а в долната си част

ВАЖНИ ПРЕПОРЪКИ

те са стеснени и наподобяват фуния. Всеки от



При изграждане на сметопровод с височина над
10 метра е необходимо да се извърши междинно
анкериране на конструкцията. Чрез металната рамка
за улей за строителни отпадъци, можете да изградите
сметопроводи с голяма височина, като анкерирането
(допълнителното укрепване) се извършва на всеки 8
метра.


Максимално
допустимата
височина
на
сметопровод изграден с улей за строителни отпадъци
с междинни анкерирания е 40 м.

улеите

е

оборудван

с

кука,

заключващ

механизъм и верига, за окачване на всяко звена

към горният. По този начин елементите се
нанизват един в друг и се подсигуряват с верига,
която се заключва в куката на по-горният
детайл. Така се постига голяма бързина на
сглобяване,
отпадъците,

безопасност
както

на

и

образуваната колона от улеи.
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отвеждане

устойчивост

на
на
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верига. В горната част улеите разполагат с
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съединяват в дву-точкова сглобка, посредством

