Ukázky z naší společné práce

®

INFO
PROGRAM

Originální technika pro opravy šachet a kanalizačních poklopů
podložená vlastním výzkumem, vývojem a výrobou.

Vy předložíte zadání – my vždy najdeme řešení !!!

®

Informace o našich službách a dodávkách získáte na kontaktech:
MB - SVING s.r.o. - provozovna Modletice 1, 251 70 Dobřejovice, tel. +430 323 637 041
MB - SVING s.r.o. - provozovna Brno, Řípská 13, 627 00, Brno, tel. +420 545 217 205
www.sving.cz

Dodavatel pro ČR a SR - MB Sving s.r.o.
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ORIGINÁLNÍ PRODUKTY

…Z PRAXE PRO PRAXI
Šachtové rámové zdviháky

Zdviháky šachtových poklopů
spolehlivé profi-nářadí pro bezpečnou a snadnou obsluhu

mechanické a částečně hydraulické

jedním člověkem, disponující sílou a šetří záda.

k vytržení nebo vyzdvihnutí utopených šachtových rámů

Slouží k jednoduchému vyzdvihnutí a uložení běžných typů

a rámů uličních vpustí. Pouze od firmy BECK

kanalizačních poklopů.

s patentovanými dvojitými sekáči !!!

Šachtová uzavírací plata

Ruční zdviháky
určené pro kanalizační a vodárenské poklopy.

zabraňují padání vybouraného materiálu, nářadí nebo

Velice mnohostranné a univerzální použití.

např. mobilních telefonů na dno šachty.
Snadná manipulace, zabraňují znečištění či ucpání
kanalizačního potrubí.

Vzduchové a kovové bednění

Zabezpečovací rošty
sloužící k předepsanému zabezpečení otevřených

určené pro přímé zalévání šachtové zalévací malty v celé ploše

kanalizačních šachet a uličních vpustí při odvětrání,

pod vyrovnávací prstence nebo šachtové rámy poklopů.

tlakovém čištění.

Žádné dutiny – žádné bodové zatížení.

Těsnění proti klapání

EBRALIT-Super-Fix

zabraňující klapání šachtových poklopů, mříží, vodárenských

speciální zalévací malta

poklopů. Funguje vždy – ať už kruhových či pravoúhlých

Optimální stavební hmota pro osazování šachtových rámů

poklopů.

s rychlým nástupem vysoké pevnosti v tlaku, šetří čas.

Šachtové ucpávací duše

Ucpávky potrubí
bez a průtokové k uzavření, přeložení, odčerpání, jakož

slouží k rychlému ucpání uličních vpustí nebo kanalizačních

i pro tlakové zkoušení těsnosti potrubí vodou nebo vzduchem

šachet při požárních akcích, ropných nebo chemických

podle normy DIN EN 1610. S použitím 3 velikostí můžeme

haváriích. Ideální pro hasiče nebo jiné záchranné složky.

uzavřít potrubí od Ø 85 -1200mm.

Flexibilní packery

Pomocné zařízení
pro ucpávky. Bezpečnostní zařízení pro fixování ucpávek

pro opravy různých typů potrubí od Js 70 – 1000mm.

při uzavírání potrubí a tlakových zkouškách proti zpětnému

Dodává se v různých délkách, průměrech nebo vejčitých

vystřelení ucpávek z potrubí.

profilech.

Protizápachové filtry

Pro bezpečnost práce

řešení pro běžné typy kanalizačních poklopů a uličních

trojnožka -podpora- pro spouštění osob do šachty s navijákem,

vpustí pro zabránění šíření nepříjemných pachů z kanalizace.

mobilní žebříky, skládací značky, kužely, blikače, apod.

Filtry pracují na bázi aktivního uhlí.
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