TuffTrak XL
®

Innowacyjne płyty drogowe na ekstremalne obciążenia

» Płyty drogowe do zadań specjalnych
» Wyjątkowo wytrzymałe i elastyczne
» Unikalna dwustronna powierzchnia
- Powierzchnia „Chevron Traction”
- Powierzchnia nisko profilowa

Powierzchnia
Chevron Traction® surface

TuffTrak XL
®

Innowacyjne płyty drogowe na ekstremalne obciążenia

Powierzchnia nisko
profilowa

Maty dojazdowe dla sprzętu ciężkiego

Powierzchnia „Chevron traction”

Płyty TuffTrak®XL są najlepszym systemem dróg i placów
tymczasowych dla sprzętu ciężkiego i pojazdów wieloosiowych o
zdolności załadunkowej do 150 ton w zależności od warunków
gruntowych*.

Zaprojektowana przez inżynierów powierzchnia „Chevron
traction” zapewnia optymalną przyczepność kół pojazdów i pomaga
pozbyć się błota w czasie poruszania się po nawierzchni płyt.

Niezwykłe wytrzymałe i elastyczne
W odróżnieniu do innych płyt kompozytowych płyty TuffTrakXL
wykonane są z wytrzymałego Polietylenu o ultra wysokiej masie
cząsteczkowej (UHMWPE) lub Polietylenu o wysokiej gęstości
(HD). System płyt TuffTrak®XL jest liderem na rynku w zakresie
produkcji 100% trwałych, kształtowanych kompresyjnie płyt. Są
chemicznie obojętne co czyni je idealnymi do zastosowania w
miejscach ochrony ekologicznej. Trwałość oznacza, że nie można
ich przebić co uniemożliwia wchłanianie płynów i redukuje
zagrożenie
inwazyjnymi
gatunkami
lub
wzajemnego
zanieczyszczenia pomiędzy miejscami posadowienia płyt.

Zaprojektowane wypustki powierzchni „Chevron traction” redukują
ryzyko przesunięcia i ześlizgnięcia się na boki zapewniając optymalną
przyczepność dla ciężkiego sprzętu, maszyn i pojazdów.

Logistyka
System płyt TuffTrak®XL jest lżejszy od innych systemów płyt
drogowych, co ułatwia transport. Większa ilość załadowanych
płyt na samochód czy do kontenera pozwala zredukować
koszty transportu.
*Kompresja testowana a Państwowym Laboratorium
Fizycznym , UK

Zalety
» Solidna jednolita konstrukcja
» Unikalna powierzchnia „Chevron traction”
» Niższe koszty transportu
» Twarda wytrzymała nawierzchnia dróg
tymczasowych i placów dla sprzętu
ciężkiego, maszyn i pojazdów
» Ochrona przed koleinowaniem
powierzchni gruntu w miejscach
wrażliwych
» Podnoszą poziom bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia

» Nisko profilowa powierzchnia dla budowy
platform wiertniczych, placów montażowych
i składowania oraz lądowisk
» Alternatywne połączenia dla różnych
powierzchni i sprzętu
» Nieprzewodzące - idealne podczas
realizacji projektów przesyłowych
» Połączenia typu ACME – szybkie i trwałe

Międzynarodowej sławy systemy płyt TuffTrak® umożliwiają tymczasowy dojazd dla sprzętu
ciężkiego we wszystkich warunkach pogodowych i gruntowych w dziedzinach:

»
»
»
»
»
»
»
»

Inżynieria lądowa
Budownictwo kubaturowe
Ropa i Gaz
Transmisja
Infrastruktura
Składowiska
Tereny wojskowe
Imprezy

Specyfikacje produktu
Płyty TuffTrak®XL do zadań specjalnych
Materiał:
Rozmiar:
Waga:

Polietylenu o ultra wysokiej masie
cząsteczkowej (UHMWPE)
13’ 5” x 6’ 8” x 1.85”
794lbs

Płyty TuffTrak®XL
Połączenie typu ACME

Płyty TuffTrak®XL są prostym i szybkim systemem
montażu za pomocą zacisków śrubowych ACME.
Unikalna powierzchnia „Chevron traction” jest uważana za
najlepszą na rynku i jest ona idealna w zmiennych warunkach
gruntowo-wodnych.

Systemy połączeń
» Zacisk ACME - mocny, łatwy i szybki
» Zacisk ACME - pomaga usunąć błoto i piasek
» Wpuszczane połączenie w celu zapewnienia niskiego profilu
» Łączniki typu flex dla połączeń na nierównym gruncie
» Metalowe łączniki dla sprzętu ciężkiego
» Wysokiej wytrzymałości złącza ‘flex’ dla zapewnienia
większego bezpieczeństwa i efektywności
na nierównym terenie
Aby uzyskać pełne instrukcje do instalacji,
prosimy o kontakt pod numerem

+48 727 412 777

Techniczne informacje o produkcie

Wyłącznie dla celów informacyjnych

Płyty TuffTrak®XL do zadań specjalnych
Materiał:
Rozmiar:
Waga:

Wysokiej gęstości polietylen (HD)
13’ 5” (4092mm) x 6’ 8” (2035mm) x 1.85” (45mm); całkowita grubość 2.125” (54mm)
794lbs (360kg)

Obciążenie

150 ton*

Material

Wersja recyklingowa lub virgin (HD)
Wybór kolorów dla wersji virgin
Dostępna dodatkowa ochrona przed UV i rozproszeniem statycznym.

Trwałość materiału

Obciążenie powyżej 1500psi (110kg/cm2) zostały potwierdzone w testach w akredytowanym laboratorium UK.

Temperature variations

Produkty Zigma® używane są na całym świecie w zróżnicowanych warunkach temperaturowych .
Zalecany zakres temperatury roboczej to -50 oC to 80 oC.

Dostępne kolory

Czarny w wersji recyklingowej. Wybór kolorów dla wersji virgin.

Łączenie

System zacisków śrubowychACME
Łaczniki UHMWPE i nylonowe dla nierównego gruntu
Metalowe łączniki dla sprzętu ciężkiego.
Wysokiej przyczepności złącza ‘flex’ dla zwiększenia bezpieczeństwa i wydajności na nierównych gruntach

Podwójny zacisk

Unikalna nawierzchnia wysoko profilowa „Chevron traction” zapewnia optymalną przyczepność i redukuje ryzyko
przesunięcie lub ześlizgnięcia, zapewniając bezpieczny ruch sprzętu ciężkiego, maszyn i pojazdów. Na odwrocie płyty
powierzchnia nisko profilowa bezpieczniejsza dla ruchu pieszego.

Cechy środowiskowe

Odporna na warunki pogodowe, wodę i substancje chemiczne. Polietylen HD oraz UHMW jest odporny na
kwasy, zasady i rozpuszczalniki.

Logistyka

60 sztuk płyt TuffTrak®XL 48,000lb na ciężarówkę
50 sztuk płyt TuffTrak®XL w kontenerze oceanicznym

Kastomizacja

Logo firmowe i dane kontaktowe mogą zostać podane
po dokonaniu minimalnego zamówienia.

Informacje o zdrowiu i bezpieczeństwie
TuffTrak®XL jest dostępny
w sprzedaży lub wynajmie
– prosimy o kontakt.

Ogólnie
Zagrożenia dla człowieka
i środowiska

Brak

Główna siedziba:
Tel: +48 727 412 777

Środowisko

Rozkład materiału nie stanowi niebezpieczeństwa pod względem
toksykologicznym ani ekologicznym. W związku z niskim stopniem
rozpuszczalności w wodzie nie przydatna pod względem biologicznym.

Falkoninternational.pl
info@falkoninternational.pl

Rozpuszczalność w wodzie

Nierozpuszczalna

Zgodna z prawem

Nieuznana za szkodliwą przez przepisu ruchu drogowego

Właściwości bezpieczeństwa
Punkt topnienia

Temperatura topnienia 248- 284°F (135 -145°C)
Temperatura zapłonu > 680°F (360°C)

Rozkład termalny

> 734°F (390°C)

Stabilność i reakcyjność

Niedegradowalne w normalnych warunkach.
Degradacja następuje w temperaturze wyższej niż temperaturę rozkładu.

Toksyczność

Nieszkodliwe, w normalnych warunkach.

* Wydajność obciążenia zależy od
warunków gruntowych, jak również wagi i
rodzaju pojazdów i maszyn. Falkon
International Sp z o.o., jego
przedstawiciele lub pracownicy nie
odpowiadają za uszkodzenia istniejącego
gruntu lub nieruchomości poprzez
wykorzystanie systemu TuffTrak® .
Sprzedaż lub wynajem wszystkich
tymczasowych maty dojazdowych
podlega standardowym warunkom
Falkon International Sp z o.o.. Są one
dostępne na naszej stronie internetowej.

TT.050515.PL

