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Individuálna predvýroba
Integrálne upevňovacie riešenie

Individuálna predvýroba – Profesionálne plánovacie a predvýrobné služby pre komplexné požiadavky.
Pri domovom technickom plánovaní správnych budov alebo priemyselných objektov treba okrem potrubných rozvodov, ako
kúrenie a sanita, často zohľadniť aj elektrické vedenia, rozvody klimatizácie a vetrania, protipožiarne systémy a vedenia produkčných médií. V integrácii plánovania upevnenia ležia veľké rezervy produktivity pre vytvorenie a neskoršiu údržbu jednotlivých komponentov zariadenia.

A.0

2013-10

Spolu so zástupcami jednotlivých remesiel vyvinuli technici spoločnosti Sikla nosnú konštrukciu určenú na uchytenie všetkých
dôležitých systémov. Túto vypočítame podľa statických požiadaviek a dodamé v najväčšej možnej miere predmontovanú jednotku priamo na miesto konečnej montáže. Konečná montáž vedení sa vďaka tomu dá uskutočniť rýchlo a efektívne.
Výroba v priemyselnom prostredí je cenovo priaznivá a zaručuje vysokú kvalitu vyhotovenia.

Individuálna predvýroba
Dokumentácia (kusovník, statika, CAD)

Stückliste Halterungsgestell

Pos.

Artikel

Menge
Artikel Nr.
Stückliste Halterungsgestell

Deckenstiel:
1

WBD-Halter 50/40 D,

1

100045

Fußplatte nicht
Rautenformat Anbindung:
Für Stromschienen
zur Schiene
10sondern parallel
Ausleger-Kons.40/45790
2

M-Schiene-50/40/3.00
Dv 0,575 m abgelängt auf

1
0,47

149268
136882

- 0,47m gerechnet Rohrleitungsbefestigung separat:
141 Ausleger:BLOCKSET PBS 40 M 8X 10
3

40/22LD2000
V
15Halter WbdRATIO
38- 45MM

4

5
1

146469

40/22/1.70dv
16M-SchieneBLOCKSET
PBS 40 M10X 10 0,65

2

136864

17- 0,65m gerechnet
RATIO S-2000 108-114

2

155212
160645
154895

5

Hz1 M10x 20
18Hakenkopfschr
Hakenk-Gew-Pl
Hz1/M10 V 1

1

152024

6

8.8 M10x120
19Sechskt-Schr
Halteklaue
B 10

1

138644

15414

7

M10 DIN6923
2
20FLANSCHMUTTER
FLANSCHMUTTER
M10 DIN6923

1

158738

158738

21

Gew-Stifte

V

1

M10x225 V

1

22Querschiene:
RATIO S 2000 64- 71
6
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160636

4

M12
23Flanschmutter
RATIO
S 2000 48- 56

111711

1
2

7

Hakenkopfschr Hz2 M12x 25

4

8

Sechskt-Schr
8.8
M12x120
Lose
beigelegt:

1

9

Montagewinkel
90/60/90
RATIO
LS 2000V 38- 45MM

2

1

151944

54868
126409

154840

152167
114750
1

114820

157445

A.1

Individuálna predvýroba
Spodná konštrukcia potrubnej trasy
Potrubné trasy vytvorené z montážnych systémov sú dnes stále častejšie používané v upevňovacej technike. Univerzálna použiteľnosť,
cenovo priaznivý výber materiálov a
definovaná statická zaťažiteľnosť, sú
len niektoré z dôvodov tohto úspechu.
Komplexné konštrukcie sa obvykle
koncipujú priamo na stavenisku a
poskladajú sa priamo na mieste z
jednotlivých dielov stavebnice. Tieto
práce sa musia často vykonávať v
sťažených podmienkach, ako je
zima alebo priestorová stiesnenosť,
následkom čoho dochádza k stratám
produktivity.
Naša individuálna predvýroba rieši
tento problém – vďaka predmontáži
potrubných trás v priemyselnom prostredí ponúka spoločnosť Sikla
cenovo priaznivú službu: My prevezmeme plánovanie, statické
dimenzovanie a dodáme hotové
konštrukcie v stanovenom čase na
miesto konečnej montáže. Logistika
pre bezpočetné množstvo samostatných dielov tým odpadá.
Už niekoľko podobných konštrukčných skupín sa dá hospodárne vyrobiť – vyskúšajte nás!
Ponuka služieb spoločnosti Sikla pri
predvýrobe individuálnych konštrukčných častí:
My zhotovíme vaše špecifické upevňovacie riešenia pre montáže technického vybavenia budov a priemyselné montáže - vy ušetríte čas a
finančné prostriedky, od plánovania
až po konečnú montáž.

A.2

N

Sikla poskytuje podporu pri
koncepcii a dimenzovaní

N

Sikla vyrába podľa želania
zákazníka už od veľkosti
objednávky 1

N

Sikla preberá logistiku

N

Sikla bezpečnosť nákladov a
záruka.
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Vaša výhoda

Individuálna predvýroba
Z predvýroby na miesto montáže
Masívne spodné konštrukcie,
individuálne osadené traverzy,
špeciálne konštrukcie atď.
dodá špedícia priamo na miesto
konečnej montáže;
na želanie: Just in time!
Vyskúšajte naše služby,
náš zákaznícky poradca
vám poskytne informácie.
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Mimochodom ...
Poznáme naše produkty;
preto pracuje naše oddelenie
predvýroby rýchlejšie a
so prípravkami presnejšie
ako je možné priamo na
mieste konečnej montáže.
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