VENTILOVÉ ŠACHTICE

VENTILOVÉ ŠACHTICE SERIE VB

Inovované ventilové šachtice, díky použitému materiálu, poskytují lepší ochranu elektroventilům
 široká obruba s vlnitou strukturou
poskytuje vyjímečnou pevnost
šachtice, a tím i lepší ochranu ventilů
 vyrobena ze 100% recyklovaného
materiálu (černé šachtice), HD-PE
polyetylén
 unikátní koncepce s otvory s
vylomitelnou krytkou zaručí
rychlejší a snažší instalaci
vB-Std

vB-JMB

VLASTNOSTI
• Tyto vlastnosti platí pro Standardní,
Jumbo, Super Jumbo, Maxi Jumbo a
10” kruhové šachtice
- Řešení otvoru pro šroub ve víku
znemožňuje vniknutí hmyzu do
šachtice
- vybrání na těle šachtice umožňuje
snadné otevření víka
- vylomené záslepky lze nasunout nad
otvory a dorazit k trubkám – zabrání
se tím vniknutí zeminy
do šachty při zasypávání
- Zkosené okraje víka chrání proti
poškození pojezdem travní technikou
- Západky na dně šachtice umožńují
snadné spojení dno-dno dvou šachet
pro hluboké instalace
- rovná plocha pro identifikaci šachtice
na víku
• Rozměry a další funkce modelu
- 7” KRUHOVÉ VENTILOVÉ ŠACHTICE
(VB-7RND))
7”Kruhové šachtice (tělo a víko)
rozměry : horní průměr 18 cm , spodní
průměr je 25,02, výška 22.9 cm
dva vylisované boční otvory vhodné pro
potrubí až do průměru 40 mm.
vB-7rNd : černé tělo a zelené víko
- 10” KRUHOVÉ VENTILOVÉ ŠACHTICE
(VB-10RND)
10”Kruhové šachtice (tělo a víko)
rozměry : horní průměr 27 cm , spodní
průměr je 35,0 výška 25,4 cm
4 rovnoměrně rozmístěné otvory pro potrubí
o průměru až 40 mm (prodloužení otvory
nemá)
vB-10rNd-H: Černé tělo, zelené víko se
šestihranným šroubem
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vB-Spr

vB-10rNd
- STANDARDNÍ OBDÉLNÍKOVÉ ŠACHTICE
(VB-STD))
Standardní šachtice (tělo a víko)
rozměry :
59,0 cm (D) X 49,0 cm (Š) X 30,7 cm (V)
dva centrálně umístěné otvory pro potrubí
do průměru až 75 mm a 11 otvorů pro
potrubí do 40 mm
vB-Std-H: Černé tělo a zelené víko s
šestihranným uzavíracím šroubem
Standard 6” prodloužení (jen tělo)
Rozměry : 50,8 cm D x 37,5 cm Š x 17,1 cm V
VB-STD-6EXT-B: 6’’standardní prodloužení ,
jen černé tělo

vB-MaX

vB-7rNd
- JUMBO OBDÉLNÍKOVÉ ŠACHTICE
(VB-JMB)
Jumbo šachtice (tělo a víko)
Rozměry : 70,1 cm D x 53,3 cm Š x 30,7 cm V
dva centrálně umístěné otvory pro potrubí
do průměru 90 mm (Prodloužení nemá
otvory)
vB-JMB-H:Černé tělo a zelené víko se
šestihranným uzavíracím šroubem
Jumbo 6’’ prodloužení (pouze tělo)
rozměry : 62,0 cm d X 45,5 cm š X 17,1 cm v
VB-JMB-6EXT-B : 6’’ jumbo – pouze tělo
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- ŘADA SUPER JUMBO OBDÉLNÍKOVÉ
ŠACHTICE (VB-SPR)
Super Jumbo šachtice (tělo a víko)
rozměry : 84,1 cm d X 60,6 cm š X 45,7 cm v
otvory s krytkami pro potrubí do průměru
75 mm
dva nerezové šrouby a západky zajistí
bezpečné připojení víka k tělu šachtice
vB-Spr-H: Černé tělo a zelené víko se 2
uzavíracími šestihrannými šrouby

- UZAVÍRACÍ SYSTÉM (PROTIVANDALNÍ)
VB-LOCK-P: Penta šroub (0,9 X 5,7 cm) ,
podložka, a západka
- VÍKA S OZNAČENÍM UŽITKOVÉ VODY
pro modely 10'' kruhové, , Standard, Jumbo,
Super Jumbo a Maxi Jumbo.

- ŘADA MAXI OBDÉLNÍKOVÉ ŠACHTICE
(VB-MAX)
Maxi Jumbo šachtice (tělo a víko)
rozměry : 102,5 cm d X 68,9 cm š X 45,7 cm
Otvory s krytkami pro potrubí do průměru až
75 mm
dva nerezové šrouby a západky zajistí
bezpečné připojení víka k tělu šachtice
vB-MaX-H: Černé tělo a zelené víko se 2
uzavíracími 6ti hrannými šrouby

vybrání víka pro
snadné odklopení víka
(otvor pro lopatu)

Systém pro spojení dvou šachtic
pro hluboké instalace – dno-dno

tvar otvoru pro šroub
ve dnu znemožňuje
vniknutí hmyzu do
šachtice

vlnitý povrch stran
šachtice zvyšuje
pevnost šachtice při
vyšším zatížení

Zkosené okraje víka
chrání proti poškození
při pojezdu travní
technikou

široká příruba stabilizuje
polohu šachtice a
poskytuje vyšší pevnost
šachty na boční
namáhání .

Možnost spojení dvou
šachtic dohromady
pomocí západek – pro
hlubší instalace- dnodno
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vylomitelné záslepky Otvory pro potrubí na
všech čtyřech bočních
stranách šachtice

Žebra zajišťují vylomení
záslepky v pozici při
zpětném zásypu.
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