
חדש באקרשטיין: אבן הפרדה לשביל אופניים
פיתרון יעיל ומהיר לביצוע שבילי אופניים

עיגון אבני השפה לאספלט מתבצע בקלות ובמהירות באמצעות הברגת 4 מוטות דרך קדחים 
הקיימים באבן השפה אל תוך האספלט. אבן ההפרדה פותחה ע"י חברת אקרשטיין בשיתוף 
עיריית תל אביב כפתרון מהיר ויעיל להפיכת נתיב חניה קיים מאספלט לשביל אופניים.

פרטי האבן
פרטי אבן הפרדה לשביל אופניים (מדגם רשום): אורך: 50 ס"מ, רוחב 50 ס"מ, גובה: 10 ס"מ. משקל האבן: 58 ק"ג.

מבט פנים מבט צד מבט על

קבצי ה-PDF באתר מונגשים עפ"י תקן נגישות הישראלי (תא"י 5528). 
עלינו לציין כי אין באפשרותינו להנגיש את קבצי ה-PDF במלואם מפאת חשש פגיעה בתצורתם.
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חתך לאבן שפה לשביל אופניים 
על גבי אספלט 50/50/10

מסעה/ אבן שפה לשביל  שביל אופניים  אבן  מדרכה/
חניה אופניים על אספלט מאספלט שפה גינון

קדח חור לעיגון אבן שביל אופניים 
באספלט ע"י מוט ברזל או בורג בקוטר 

כ-10 מ"מ + ראש עם וו

דבק לפילוס והדבקה כ-5-10 מ"מ

מפרט התקנת אבן שפה לשביל אופניים על אספלט

עיגון המסמרות יתבצע באמצעות פטיש 2 ק"ג. לפני 6.  1. יש למתוח חוט על מנת לקבוע את מפלס אבן השפה 
שכיפת המסמרה נכנסת לתושבת שלה יש להשתמש בלוח  ביחס לפני האספלט.

עץ קטן בסיום הנעיצה לשם מניעת פגיעה באבן. 2. יש לחספס את פני האספלט לקבלת פני שטח שיתאימו 
יש לשקול ביצוע תפר התפשטות כל 10 מטרים (לניקוז   .7 להדבקה טובה.

והתפשטות האספלט). 3. לפני הנחת אבן השפה יש לשים לב שלחזיתות אבן השפה 
שני שיפועים שונים, הצד הפונה לכביש הינו בעל השיפוע 

*לשם חיבור אבן השפה לאספלט יש להשתמש במסמרות הגדול יותר.
ברזל בקוטר של כ 10 מ"מ המחודדים בקצה אחד ובעלי 4. ביצוע הדבקה בהתאם להנחיות חברת תרמוקיר.

כיפה בצד העליון. 5. לאחר ההדבקה, כאשר הדבק עוד טרי יש לנעוץ את ארבע 
המסמרות* לתוך האספלט.

אקרשטיין תעשיות בע"מ, בית אקרשטיין
משרד מכירות ותצוגה ראשי: רחוב המדע 8, הרצליה פיתוח
www.ackerstein.co.il ,09-9596666 :טלפון להזמנות
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