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תחנות שאיבה: תחנות שאיבה עגולים/מלבניים

מבנים טרומיים עגולים/מלבניים לתחנות שאיבה לביוב סניטארי וניקוז מי נגר עילי

מודל תחנת שאיבה מלבנית

כל האלמנטים מיוצרים מבטון מזוין ב-40 לפחות עם תוסף מיקרוסיליקה. ניתן לקבל תחתיות וחוליות בגבהים שונים. קיימת אפשרות לחולית הגבהה 
אינטגרלית יצוקה יחד עם התקרה. התקרות אינן מיעודות לעומסים כבדים. את המכסים ניתן להזמין בהתאם לפתחים בתקרה ממגוון חומרים )פלב"מ 
316, 304, פיברגלס, פלדה מגולוונת( ראה טבלה. חיבור צינורות כניסה/גלישה בעזרת מחבר גמיש F-905 המורכב בפתח שיקדחו בקוטר ומפלס הנדרש. 
בפרויקטים המיועדים למי תהום יש להודיע מראש למחלקה טכנית. ניתן להזמין ציפוי פנימי או חיצוני מחומרים אפוקסיים או פוליאורתניים לצורך 
הגנה על בטון מפני  שפכים או נוזלים אגרסיביים. ניתן להזמין איטום פנימי בחומרים מיוחדים המבטיחים אטימות מוחלטת, מונע סכנה של חלחול שפכים 

או נוזלים רעילים החוצה. בהתאם לדרישות, קיימת אפשרות להארקת יסוד בתחנות שאיבה לפי פרט סטנדרטי חברת אקרשטיין.

מודל תחנת שאיבה עגולה
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קוטר 
פנימי, ס”מ

עובי דופן, 
ס”מ

תקרה עגולהחוליות הגבההתחתית )בסיס(

עובי רצפה, 
ס”מ

 ,max גובה
משקל, ק”ג ס”מ

גובה, ס”מ 
min-max

משקל, ק”ג 
עובי , ס”מל- 1 מ”א

פתח ראשי 
בתקרה, 

ס”מ

12513.515270490050-270142022100/60

16020203501070050-350281022140/60

1831820250825050-250272022160/80

20021252501046050-250348022160/80

250182529014150100-290371022220/80

250252529018900100-290519022220/80

320302535034180100-350710022220/100

340202535024940100-350554022220/100

תאים עגולים לתחנות שאיבה

האלמנטים מיוצרים מבטון מזוין ב-40 לפחות עם תוסף מסוג מיקרוסיליקה.

חתך פנימי, 
ס”מ

עובי דופן, 
ס”מ

תקרה מלבניתחוליות הגבההתחתית )בסיס(

עובי רצפה, 
ס”מ

 ,max גובה
משקל, ק”ג ס”מ

גובה, ס”מ 
min-max

משקל, ק”ג 
עובי , ס”מל- 1 מ”א

פתח ראשי 
בתקרה, 

ס”מ

150/1501515230500050-230238022140/70

180/1801515230762550-230281022160/80

210/1402020260945075-260374022160/80

210/21020202601320075-260450022160/80

250/250202027017350100-270530022220/80

250/300252530027500100-300760022220/100

320/320202030025000100-300670022220/100

425/250252530033150100-300890022220/100

תחנות שאיבה: תחנות שאיבה עגולים/מלבניים

תאים מלבניים לתחנות שאיבה

מבנים טרומיים עגולים/מלבניים לתחנות שאיבה לביוב סניטארי וניקוז מי נגר עילי

האלמנטים מיוצרים מבטון מזוין ב-40 לפחות עם תוסף מסוג מיקרוסיליקה.
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שם ופרט המוצר
מידות מכסה, 

ס"מ
פלב”מ 304 פלב”מ 316 פיברגלס

פלדה 
מגולוונת

מכסה חד כנפי

50x507918225791821179181767396150

60x607918207739615873961537396154

80x807918236739613579182097396132

80x607918237791822079181777918210

מכסה דו כנפי

140x607918230

160x807918228791822179182137918241

220x807918233739615773961517396130

220x1007918239791824079182357396131

100x1007918232739615279108007918206

160x1007918226739616279108017918217

100x607918238739615579182237396134

180x907396156739615979182157918214

מכסים לתחנות שאיבה ותאי אביזרים

סולם ירידה

תחנות שאיבה: מכסים, סולמות, עגורנים

המחירים אינם כוללים ברגי עיגון )דיבלים( לקירות.

מק"טחומרשם ופרט המוצר
משקל ק"ג/

מ"א
מחיר/מ"א

סולם ירידה

ע"פ הסכם78000267פיברגלס

ע"פ הסכם780002510פלדה מגולוונת

ע"פ הסכם795400010פלב”מ 304

ע"פ הסכם795400110פלב”מ 316
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שם ופרט המוצר
הרמת משקל, 

ק"ג
אורך זרוע 
max, ס"מ

מק"ט

עגורן זרוע מחובר לחוליה עליונה

500300
7936122

7936131

700300
7936123
7936131

עגורן זרוע מורכב על תקרה

250250
7936125
7916132

500200
7936122
7916132

תחנות שאיבה: עגורנים


