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  מפרט מוצר

  גודל יחידה: 
  יחידה בגודל מלא

  ס"מ (ע)X 6.35מ' (ר) X 3מ' (א) 2.08כללי:   
  ס"מ (ע)X 6.35מ' (ר) X 2.84מ' (א) 1.88שמיש כפלטפורמה:   
  (ע) X 6.35מ' (ר) X 3מ' 1.88שמיש כדרך:   

  משקל
  ק"ג 225

  קיבולת משא
400 PSI  

  צבעים
  בז'. ניתן להזמנה בצבעים נוסעים

  מבנה יחידות החיפוי
  , עם תוספים וחומרי מילוי המשפרים חוזק, עמידות, וחסינות למפגעים.HDPE-עשויה מ SIGNAROADכל יחידת 

צולע לחיסכון במשקל אשר מספק קיבולת נשאית משקל עצומה, תוך כדי אפשור ליחידות להיות יחידות החיפוי כוללות מפנה פנימי מ
  משונעות בכלות באמצעות מלגזה סטנדרטית.

  יומיים.-אטומה היטב להתמודדות עם קימוטים ומפגעים יום SIGNAROADכל יחידת 
כדי לאפשר ליחידות להתחבר לפנלים שכנים. אגני החיבור יחידות החיפוי משלבות שימוש באגני חיבור חופפים אחד את השני בכל צד, 

  לתוספת חוזק. לאחר שחוברו לפנלים השכנים, אגני החיבור יספקו לכלל מערכת החיפוי עמידות וחוזק נוסף. HDPEעשויים 
  ניתנות להתאמה כדי ליצור דרכים ישירות או מעוקלות. SIGNAROADיחידות החיפוי של 
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  הרכב חומרים
מעולה באיכות הגבוהה ביותר, עם תוספים וחומרי מילוי המפצים על התרחבות תרמית, וכן  HDPE-מיוצרת מ SIGNAROADכל יחידת 

  , ומניעת הצטברות מטענים סטטיים.UVלשיפור החוזק, הגנת 

  מערכת חיבור
SIGNAROAD ים ופיני החיבור מאפשרים יישור עצמי משתמשת במערכת חיבור מסוג "חבר וסע" לשימוש קל ומהיר. מנעולי הפקה היצוק

אל תוך אגן החיבור החופף, כדי לאבטח את היחידות במקומן, ולמנוע מבוץ לזלוג לפני השטח. החיבור המאובטח במיוחד ביחידות 
SIGNAROAD .בר השגה בסיבוב מפתח משושה פשוט  

  מבנה משטח חיכוך
עבור הולכי רגל ורכבים מכל צד מאפשרות ייעוד כפול, אפילו במהלך אותו תבניות חיכוך: תבניות מותאמות  2כל יחידה הינה בעלת 

פרויקט, באותו הזמן. שני התבניות מותאמות לשימוש על גבי בוץ, חול, עפר, או מכשולים אחרים כגון שמנים ושומנים. המבנה נוסה מאות 
  ים ביותר.פעמים בתנאים שונים כדי להבטיח בטיחות ומניעת החלקות, אפילו בתנאים הקש

  אריזה ופריקה
סטנדרטיות, שכן הם עוצבו במיוחד להתאמה לנפח המכולה להעברה בים. היחידות ניתנות  ISOניתן להעמיס את היחידות למכולות 

  להעמסה בקלות גם כן על משטחים ומשאיות, כדי לאפשר גמישות בתעבורה.
  יחידות 90פוט:  ISO 40מכולת 
  יחידות 45פוט:  ISO 20מכולת 

  אופן ניקוי
-הינן קלות לתחזוקה, וה SIGNAROADניתן לנקות את היחידות בעזרת שטיפה בלחץ, מברשות, וכן חומרי ניקוי סטנדרטיים. יחידות 

HDPE .לא יספוג מים או חומרים אחרים  

  אחסון ומעקב מלאי
  על כל היחידות ישנו מספר סידורי ייחודי כדי להקל על מעקב מלאי.

להוספה לכל יחידה גם כן, ויוספו לתוך ליבת היחידה בעת הייצור. כל שעליכם לעשות הוא הוא לציין שאתם מעוניינים  ניתנים RFIDצ'יפים 
  במעקב אחר היחידות שלכם באמצעות מערכת מלאי ממוחשבת.

 


