Estrutura Poligonal de Alumínio Leve

As estruturas poligonais de alumínio
ultraleve são projetadas
especialmen-te para serem usadas
como abrigos para aeronaves,
helicópteros ou manutenção de
outros equipamentos grandes.
Estes abrigos são compostos de uma
estrutura em formato poligonal de
alumínio e uma cobertura de tecido
de PVC.
As placas de conexão e montagem
são feitas de aço galvanizado.
As duas pontas da cumeeira podem
ser equipadas com um sistema
elétrico para abrir totalmente o
abrigo para permitir movimentos de
aeronaves e helicópteros.
A abertura e fechamento das
extremidades das cumeeiras levam
apenas um minuto.
Convenientemente armazenável e
transportável em contêineres
comuns, a estrutura completa pode
ser montada e desmontada
facilmente e muito rapidamente.
Serviços e suporte técnico em todo o
mundo são fornecidos por nossos
técnicos especializados.
Resistência de carga:
Vento: 110 km/h
Neve: 40 daN/m2

Estrutura da armação:
Estrutura principal feita de
alumínio anodizado.
Perfis feitos de alumínio anodizado
Placas de conexão e montagem no
solo feitas de aço galvanizado.
Tecido:
Poliéster revestido de PVC,
retardador de chamas M2.
Tensão:
Tensão na cobertura do teto por
barras espaçadoras.
Tensão na cobertura da entrada por
sistema de encordoamento.
Arredores:
Guarda-lama em toda a volta.
Calhas de chuva possíveis ao longo
do comprimento.
Acessórios:
Forro interno.
Unidades de ventilação.
Ar-condicionado/aquecimento.
Iluminação.

Sistema de guindaste com 2
guinchos de operação independente
Armário de distribuição elétrica com
diversos acessórios.

Modelo

Palu 20

Palu 30

Largura (m)

20.00

30.00

Comprimento do módulo padrão (5 m)

20.00

30.00

Comprimento da entrada (m)

8.50

12.70

Altura (m)

7.30

10.50

Peso do abrigo (t)

7,70

16,20

Peso da entrada (t)

2,90

4,70

2 x contêiner 20'

4 x contêiner 20'

30 horas

40 horas

Embalagem (abrigo com entrada única)

Montagem com 6 pessoas
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NOTA : Nós nos reservamos o direito de realizar alterações que otimizem nossos produtos ou para garantir que eles correspondam às mais recentes tecnologias e especificações.

