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תעלות מבטון פולימרי הנן תעלות להולכת נוזלים מתוצרת חברת 
 ACO הגרמנית ומשווקות בארץ ע"י ולפמן תעשיות בע"מ.

תעלות ACO מבטון פולימרי קיימות במגוון גדול של מידות, עם 
סבכות לכל דרגות העומס ומחומרים שונים.

חברת ולפמן תעשיות בע"מ מספקת הדרכה וליווי טכני בתכנון 
והרכבת התעלות.

בטון פולימרי

בטון פולימרי הוא החומר המשמש לייצור גוף התעלות. חומר זה 
עמיד בפני חומצות, שמנים, דלקים, כימיקלים ועוד.

שימושים

לתעלות מבטון פולימרי שימושים רבים:
z .מוסכים, מפעלי תעשיה, מפעלי מזון, מטבחים, תחנות דלק
z  ,מגרשי ספורט, מגרשי חנייה, חניונים סגורים, כניסות למרתפים

בתי מלון.
z  ,רחובות הולנדיים, מדרחוב, רחבות ציבוריות, תעשיה כבדה

שדות תעופה ונמלים.

מקדם מאנינג

התעלות הן חלקות מאד )מקדם מאנינג n=0.009( ומבטיחות 
זרימה מעולה.

מידות וסבכות

לכל אחד מסוגי התעלות המופיעות בחוברת, מגוון רחב של 
סבכות הניתנות להתקנה על גבי התעלות.

הסבכות הן מיצקת ברזל, פלדה מגולוונת ופלב"מ. ניתן לפנות 
לנציג ולפמן תעשיות בע"מ לקבלת חומר טכני ומגוון נוסף של 

תעלות וסבכות.

אביזרים משלימים

קיימים פריטים משלימים לתעלות כגון: קולטנים, אביזר קצה 
תעלה עם/בלי יציאה לצנרת PVC, תושבות מגולוונות ועוד.

עומסים

התעלות מתאימות לדרישות עומס שונות, החל מעומס קל ועד 
עומס כבד בשדות תעופה.

 דרגות העומס הן לפי תקן
:EN 1433

.SURFACE WATER DRAINAGE CHANNELS FOR TRAFFIC AREAS

דרגת עומס לפי 
UNI EN 1433

שימושים

A15משטחים עם תנועה קלה, הולכי רגל ואופניים

B125שבילים, חניות פרטיות, בניני חניונים

C250
 רחובות, תנועה מסחרית קלה, 

כניסות למגרשי חניה, חניונים

D400ניקוז רחובות

E600אזורי תעשיה, משטחי עבודה למלגזות ומנופים

F900עומסים מיוחדים, שדות תעופה, נמלים

 יעוץ טכני ופרטים נוספים ניתן לקבל במחלקת השיווק
בולפמן תעשיות בע"מ בטלפון 04-8415550.

המחירים בקטלוג זה אינם כוללים מע"מ והובלה.
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ACO Self Euroline 100 - תעלות פולימריות ברוחב 100 מ"מ

Self Euroline 100 תעלות

מק"ט
משקל מידות חוץ )מ"מ(

)ק"ג( גובהרוחבאורך

8100001000118555.20

385001000118976.70

810008100011813910.20

תעלות Self Euroline 100 עם פתח ניקוז תחתון מובנה

מק"ט
משקל מידות חוץ )מ"מ(

)ק"ג( גובהרוחבאורך

8100201000118555.20

8100241000118976.70

810028100011813910.20

A15 עם כיסוי עליון מחורץ - אביזרים לתעלה מחורצת. דרגת עומס Self Euroline 100 תעלות

תאורמק"ט
משקל מידות חוץ )מ"מ(

)ק"ג( עומקרוחבאורך

1000118403.70כיסוי לתעלה מחורצת מפלדה מגולוונת415822

500118401.85כיסוי לתעלה מחורצת מפלדה מגולוונת415846

500118402.55יחידת שרות מפלדה מגולוונת415823

1000118403.68כיסוי לתעלה מחורצת מפלב"ם415826

500118401.85כיסוי לתעלה מחורצת מפלב"ם415847

500118402.55יחידת שרות מפלב"ם415827

תעלות המצטיינות במשקל קל, נוחות להתקנה, בעלות פרופיל 
מיוחד המגביר זרימה ומאפשר ניקוי עצמי.

התעלות מיועדות לפרויקטים עם עומסים קלים, מגוון רחב של 
סבכות ומנגנון קליפ לנעילה.

z .לסדרה זו שלושה גבהים: 55;97;139 מ"מ
z .שני סוגי תעלות באורך 1000 מ"מ
z .בהתאם לסבכה B125 או A15 שתי דרגות עומס

4

תעלות מבטון פולימרי
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Ø 110 mm

יחידת שרות

תעלה מחורצת

תעלה מחורצת עם יחידת שרות - דוגמאות

כיסוי לתעלה מחורצת

יחידת שרות
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ACO Self Euroline 100 -סבכות ל

דוגמהדרגת עומסאורך )מ"מ(תאורמק"ט

38516

סבכה מחורצת מפלדה 
מגולוונת חריץ 10 מ"מ

1000A15

38517500A15

310307

סבכה מחורצת מפלב"ם 
גימור הברקת חלקיקים

1000A15

310308500A15

810104
סבכה שתי וערב מפלדה 
מגולוונת. פתחים בגודל 

11X33 מ"מ.
1000A15

10323

סבכה מוטות נעוצים 
מפלב"ם. חריץ 6 מ"מ.

1000A15

10324500A15

38512

 סבכה מיצקת פלדה. 
חריץ 10 מ"מ.

500B125

810106500C250

z .הסבכות הן ברוחב חוץ של 118 ס"מ

תעלות מבטון פולימרי
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ACO Multiline V תעלות פולימריות סדרת
תעלות מסדרת Multiline V מצטיינות בפרופיל מיוחד בעל חוזק 
מבני וספיקה גבוהה. התעלות המוצגות כאן הן ברוחב פנים של 

100/150/200 מ"מ. ניתן להזמין גם ברוחב של: 300/400/500 מ"מ.

Multiline V 100
z .EN 1433 בהתאם לתקן
z .מנגנון פטנט לנעילת הסבכה ללא ברגים
z .V חתך
z .אורך: 1000 מ"מ; רוחב פנים: 100 מ"מ; רוחב חוץ: 135 מ"מ
z .E-600; D400; C250; B125; A15 :EN 1433 עומס על פי תקן

גוף תעלה Multiline V-100, עם תושבת מובנית ונעילה

משקל בק"גתושבתגובה חוץ )מ"מ(סוגמק"ט

125300.0150

יצקת ברזל
5 מ"מ

16.2

125405.017518.4

1255010.020020.4

1257020.025024.1

123300.0150

 פלדה מגולוונת
4 מ"מ

16.5

123405.017519.0

1235010.020021.0

1237020.025025.0

124300.0150

 פלב"ם
4 מ"מ

16.5

124405.017519.0

1245010.020021.0

1247020.025025.0

גוף תעלה Multiline V-100 בגובה מופחת Slimline, עם תושבת מובנית ונעילה
יצקת ברזל1252380

5 מ"מ
12.0

1252110013.2

 פלדה מגולוונת1252380
4 מ"מ

12.0

1252110013.2

 פלב"ם1252380
4 מ"מ

12.0

1252110013.2

Multiline V-100 סבכות לתעלות

אורך תקן עומסתאורמק"ט
)מ"מ(

שטח פתחי 
ניקוז סמ"ר 
למ' תעלה

סבכה מחורצת מיצקת ברזל 12 12670
C-250500371מ"מ

סבכה מחורצת מפלדה מגולוונת 12614
10C-2501000312 מ"מ

סבכה מחורצת מיצקת ברזל 12 23408
D-400500371מ"מ

סבכה מחורצת לאורך מיצקת 12674
12X28 ברזלD-400500433

סבכה שתי וערב מפלדה מגולוונת 12620
12.5X25D-4001000880

סבכה מחורצת מיצקת ברזל 12 12671
E-600500371מ"מ

סבכה מחורצת לאורך מיצקת 12674
12X28 ברזלE-600500433

z רוחב הסבכות 123 מ"מ
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סבכה מחורצת מיצקת ברזל 12 מ"מ

סבכה מחורצת מפלדה מגולוונת 10 מ"מ

12X28 סבכה מחורצת לאורך מיצקת ברזל

סבכה שתי וערב מפלדה מגולוונת 12.5X25 מ"מ
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ACO Multiline V 100 אביזרים ל
אביזרי התעלות והתוספות עבור סדרת Multiline V 100 תואמים 

.EN 1433 לתקן
פלטות קצה מיוצרות מבטון פולימרי עם מסגרת עליונה מחומרים 

שונים לצורך התאמה לחומר ממנו עשויות הסבכות.

V-100 פלטת קצה מסדרת

מסגרתמתאים לסוג תעלהמק"ט

יצקת ברזל125850.0-20.0

פלדה מגולוונת123850.0-20.0

פלב"ם124850.0-20.0

פלטת קצה מסדרת Slimline בגובה 8 ו-10 ס"מ

יצקת ברזללתעלות גובה 8 ס"מ12581
פלדה מגולוונתלתעלות גובה 8 ס"מ12381
פלב"םלתעלות גובה 8 ס"מ12481
יצקת ברזללתעלות גובה 10 ס"מ12580
פלדה מגולוונתלתעלות גובה 10 ס"מ12380
פלב"םלתעלות גובה 10 ס"מ12480

פלטת קצה עם שרוול פלדה מגולוונת/פלב"ם

12384DN 50 ,פלדה מגולוונתלתעלות גובה 8 ס"מ
12484DN 50 ,פלב"םלתעלות גובה 8 ס"מ
פלדה מגולוונתלתעלות גובה 10 ס"מ12383
פלב"םלתעלות גובה 10 ס"מ12483

DN 100 פלטת קצה עם מסגרת מובנית ואטם

יצקת ברזל125860.0

פלדה מגולוונת123860.0

פלב"ם124860.0

יצקת ברזל125875.0

פלדה מגולוונת123875.0

פלב"ם124805.0

Dimensions V 100 channel body, 1 m Dimensions V 100 slimline height H 8/10 cm 
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מסגרת

פלטת קצה

מסגרת

פלטת קצה עם 
DN100 פתח

אטם

מסגרת

פלטת קצה
Slimline מסדרת



ACO Multiline V 150

גוף תעלה Multiline V-150, עם תושבת מובנית ונעילה 

משקל בק"גתושבתגובה חוץ )מ"מ(סוגמק"ט

129300.0210

יצקת ברזל
5 מ"מ

29

129405.023531.9

1295010.026033.8

1297020.031038.4

127300.0210

פלדה מגולוונת
4 מ"מ

27.8

127405.023530.4

1275010.026032.7

1277020.031036.1

128300.0210

פלב"ם
4 מ"מ

28

128405.023530.5

1285010.026032.8

1287020.031036.2

גוף תעלה Multiline V-150 בגובה מופחת Slimline, עם תושבת מובנית ונעילה

12.0יצקת ברזל 5 מ"מ12921120

12.0פלדה מגולוונת 4 מ"מ12721120

12.0פלב"ם 4 מ"מ12821120

Multiline V-150 סבכות לתעלות

אורךתקן עומסתאורמק"ט
)מ"מ(

שטח פתחי 
ניקוז סמ"ר 
למ' תעלה

משקל 
בק"ג

סבכה מחורצת 12 מ"מ 13070
C-2505005786.0מיצקת ברזל

13018
סבכה שתי וערב מפלדה 
מגולוונת פתחים בגודל 

11X33 מ"מ
C-250100011517.4

סבכה מחורצת 12 מ"מ 23164
D-4005005796.4מיצקת ברזל

13020
סבכה שתי וערב מפלדה 
מגולוונת פתחים בגודל 

11X33 מ"מ
D-400100011519.2

סבכה מחורצת 12 מ"מ 13071
E-6005005787.8מיצקת ברזל

z רוחב הסבכות 173 מ"מ

z UNE EN 1433 בהתאם לתקן
z .מנגנון פטנט לנעילת הסבכה ללא ברגים
z .רוחב הסבכות 173 מ"מ
z .אורך: 1000 מ"מ; רוחב פנים: 150 מ"מ; רוחב חוץ: 185 מ"מ
z .E-600; D400; C250; B125; A15 :EN 1433 עומס על פי תקן

8

תעלות מבטון פולימרי

רי
מ

לי
פו

ן 
טו

ב
מ

ת 
לו

ע
ת

סבכה מחורצת 12 מ"מ מיצקת ברזל

סבכה שתי וערב מפלדה מגולוונת 11X35 מ"מ
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ACO Multiline V 150 אביזרים ל
אביזרי התעלות והתוספות עבור סדרת Multiline V 150 תואמים 

.UNI EN 14 לתקן
פלטות קצה מיוצרות מבטון פולימרי עם מסגרת עליונה מחומרים 

שונים לצורך התאמה לחומר ממנו עשויות הסבכות.

V-150 פלטת קצה מסדרת

מסגרתמתאים לסוג תעלהמק"ט

יצקת ברזל129850.0-20.0

פלדה מגולוונת127850.0-20.0

פלב"ם128850.0-20.0

Slimline פלטת קצה מסדרת

יצקת ברזללתעלות גובה 12 ס"מ12980

פלדה מגולוונתלתעלות גובה 12 ס"מ12780

פלב"םלתעלות גובה 12 ס"מ12880

DN 150 פלטת קצה עם מסגרת מובנית ואטם

יצקת ברזל129860.0
פלדה מגולוונת127860.0
פלב"ם128860.0
יצקת ברזל129875.0
פלדה מגולוונת127875.0
פלב"ם128875.0
יצקת ברזל1298810.0
פלדה מגולוונת1278810.0
פלב"ם1288810.0
יצקת ברזל1298915.0
פלדה מגולוונת1278915.0
פלב"ם1288915.0
יצקת ברזל1299020.0
פלדה מגולוונת1279020.0
פלב"ם1289020.0

Dimensions V 150 channel body, 1 m Dimensions V 150 slimline  

תעלות מבטון פולימרי
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מסגרת

פלטת קצה 0.0-20.0

מסגרת

פלטת קצה עם 
DN150 פתח

אטם

מסגרת

פלטת קצה
Slimline מסדרת



ACO Multiline V 200

גוף תעלה Multiline V-200, עם תושבת מובנית ונעילה

משקל בק"גתושבתגובה חוץ )מ"מ(סוגמק"ט

133300.0265

יצקת ברזל
5 מ"מ

39.4

133405.029041.3

1335010.031544.4

1337020.036548.3

131300.0265

פלדה מגולוונת
4 מ"מ

38.9

131405.029040.6

1315010.031542.9

1317020.036547.7

132300.0265

פלב"ם
4 מ"מ

40.8

132405.029030.5

1325010.031543.1

1327020.036547.9

גופי תעלה Multiline V-200 בגובה מופחת Slimline, עם תושבת מובנית ונעילה

21.9יצקת ברזל 5 מ"מ13321-120

21.1פלדה מגולוונת 4 מ"מ13121-120

21.3פלב"ם 4 מ"מ13221-120

Multiline V-200 סבכות לתעלות

אורך תקן עומסתאורמק"ט
)מ"מ(

שטח פתחי 
ניקוז סמ"ר 
למ' תעלה

משקל 
בק"ג

סבכה מחורצת 12 מ"מ 13470
C-2505007408.6מיצקת ברזל

13418
סבכה שתי וערב מפלדה 

 17X23 מגולוונת פתחים בגודל
מ"מ

C-2501000154112.0

13420
סבכה שתי וערב מפלדה 

 17X23 מגולוונת פתחים בגודל
מ"מ

D-4001000139116.0

13421
סבכה שתי וערב מפלדה 

 16X22 מגולוונת פתחים בגודל
מ"מ

D-40050013917.9

סבכה מחורצת 12 מ"מ 23224
D-4005007408.0מיצקת ברזל

סבכה מחורצת 12 מ"מ 13471
E-60050074011.9מיצקת ברזל

z רוחב הסבכות 223 מ"מ

z .EN 1433 בהתאם לתקן
z .מנגנון פטנט לנעילת הסבכה ללא ברגים
z .רוחב הסבכות 223 מ"מ
z .אורך: 1000 מ"מ; רוחב פנים: 200 מ"מ; רוחב חוץ: 235 מ"מ
z .E-600; D400; C250; B125; A15 :EN 1433 עומס על פי תקן
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סבכה מחורצת 12 מ"מ מיצקת ברזל

סבכה שתי וערב מפלדה מגולוונת 
פתחים בגודל 17X23 מ"מ
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ACO Multiline V 200 אביזרים ל
אביזרי התעלות והתוספות עבור סדרת Multiline V 200 תואמים 

.EN 14 לתקן
פלטות קצה מיוצרות מבטון פולימרי עם מסגרת עליונה מחומרים 

שונים לצורך התאמה לחומר ממנו עשויות הסבכות.

V-200 פלטת קצה מסדרת

מסגרתמתאים לסוג תעלהמק"ט

יצקת ברזל133850.0-20.0

פלדה מגולוונת131850.0-20.0

פלב"ם132850.0-20.0

Slimline פלטת קצה מסדרת

יצקת ברזללתעלות גובה 12 ס"מ13380

פלדה מגולוונתלתעלות גובה 12 ס"מ13180

פלב"םלתעלות גובה 12 ס"מ13280

DN 200 פלטת קצה עם מסגרת מובנית ואטם

יצקת ברזל133860.0
פלדה מגולוונת131860.0
פלב"ם132860.0
יצקת ברזל133875.0
פלדה מגולוונת131875.0
פלב"ם132875.0
יצקת ברזל1338810.0
פלדה מגולוונת1318810.0
פלב"ם1328810.0
יצקת ברזל1338915.0
פלדה מגולוונת1318915.0
פלב"ם1328915.0
יצקת ברזל1339020.0
פלדה מגולוונת1319020.0
פלב"ם1289020.0

Dimensions V 200 channel body, 1 m Dimensions slimline channel V 200

תעלות מבטון פולימרי
רי

מ
לי

פו
ן 
טו

ב
מ

ת 
לו

ע
ת

מסגרת

פלטת קצה 0.0-20.0

מסגרת

פלטת קצה עם 
DN200 פתח

אטם

מסגרת

פלטת קצה
Slimline מסדרת



ACO S תעלות פולימריות סדרת

ACO S 100 
z .EN 1433 בהתאם לתקן
z .נעילת הסבכה עם ברגים
z .תושבת אינטגרלית וסבכה מיצקת ברזל
z .אורך: 1000 מ"מ; רוחב פנים: 100 מ"מ; רוחב חוץ: 155 מ"מ
z F900, E600, D400 :EN 1433 עומס על פי תקן

גוף תעלה S 100 עם תושבת מתכת מובנית

משקל בק"גגובה חוץ )מ"מ(דרגת עומססוגמק"ט

738000.0D40013732.0

002690.0F90013735.0

738015.0D40019036.0

012515.0F90019039.0

7380210.0D40025040.0

0125210.0F90025043.0

7380320.0D40031044.0

0125320.0F90031047.0

פלטת קצה לתעלה S 100 עם תושבת מתכת מובנית

משקל בק"גתאורמק"ט

1.0פלטה סגורה00411

פלטת קצה לתעלה S-100 עם צינור PVC מובנה בקוטר 100 מ"מ

משקל בק"גמתאים לסוג תעלהמק"ט

014150.01.2

000515.02.2

0005310.01.3

0005515.01.6

תעלות מסדרת S - תעלות מבטון פולימרי מיועדות לעומסים 
כבדים במיוחד, עם תושבות מובנות ורשתות מיצקת ברזל עם 
מנגנון נעילה יציב בהברגה. דגמים אלו מוצעים במספר גדלים 

עם רוחב פנים בין 100 מ"מ ל 300 מ"מ ובעומקים שבין 137 מ"מ 
.F 900 ל-650 מ"מ. התעלות מיועדות לעומסים עד

Dimensions S 100 

Cap with sleeve

Start/end cap

12

תעלות מבטון פולימרי
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ACO S 150
z .EN 1433 בהתאם לתקן
z .נעילת הסבכה עם ברגים
z .תושבת אינטגרלית וסבכה מיצקת ברזל
z .אורך: 1000 מ"מ; רוחב פנים: 150 מ"מ; רוחב חוץ: 240 מ"מ
z .E-600; D400 :EN 1433 עומס על פי תקן

גוף תעלה S-150 עם תושבת מתכת מובנית

משקל בק"גגובה חוץ )מ"מ(דרגת עומססוגמק"ט

738060.0D40022038.0

041210.0F90022045.0

7380710.0D40027047.0

0115210.0F90027055.0

7380820.0D40032053.0

0115320.0F90032060.0

פלטת קצה לתעלה S-150 עם תושבת מתכת מובנית

משקל בק"גמתאים לסוג תעלהמק"ט

011300.0;10.0;20.02.6

פלטת קצה לתעלה S-150 עם צינור PVC מובנה בקוטר 160 מ"מ

משקל בק"גמתאים לסוג תעלהמק"ט

011310.02.4

0113210.02.7

0113320.03.0

Dimensions S 150

Cap with sleeve

Start/end cap

150

150

1000205

22
0-

32
0

16
0

140

תעלות מבטון פולימרי
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ACO S 300
z .EN 1433 בהתאם לתקן
z .נעילת הסבכה עם ברגים
z .תושבת אינטגרלית וסבכה מיצקת ברזל
z .אורך: 1000 מ"מ; רוחב פנים: 300 מ"מ; רוחב חוץ: 360 מ"מ
z .D400-F900 :EN 1433 עומס על פי תקן

גוף תעלה S-300 עם תושבת מתכת מובנית

משקל בק"גגובה )מ"מ(דרגת עומס סבכהסוגמק"ט

14049BSD40030096.2

760090.0D400390103.0

0482210.0D400450112.0

0482320.0D400500117.0

0432320.0F900500129.0

0433250.0D400650152.5

0433150.0F900650164.5

פלטת קצה לתעלה S-300 עם תושבת מתכת מובנית

משקל בק"גסוגמק"ט

025730.06.3

0067510.0/20.08.8

פלטת קצה לתעלה S-300 עם צינור PVC מובנה בקוטר 200 מ"מ

משקל בק"גמתאים לסוגמק"ט

025740.06.8

0149110.07.0

0149220.07.2

Dimensions S 300

Cap with sleeve

Start/end cap
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תעלות מבטון פולימרי
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ACO Monoblock RD תעלות פולימריות סדרת

Monoblock RD 100 V
z .EN 1433 בהתאם לתקן
z .פתחי הניקוז הם חלק מובנה ביציקה
z .מוצר עמיד ובטיחותי
z .אורך: 1000 מ"מ; רוחב פנים: 100 מ"מ; רוחב חוץ: 160 מ"מ
z F900, E600, D400 :EN 1433 עומס על פי תקן

Monoblock RD 100 V תעלה

גובה חוץ דרגת עומססוגמק"ט
)מ"מ(

שטח פתחי ניקוז 
משקל בק"גסמ"ר למ' תעלה

753000.0D400-F90026530850.0

Monoblock RD 100 V פלטת קצה

תאורמק"ט
משקל מידות

בק"ג גובה חוץ )מ"מ(רוחב חוץ )מ"מ(

1602751.9פלטה לתחילת תעלה10781

1602753.2פלטה לסיום תעלה10784

DN100 עם פתח ואטם Monoblock RD 100 V פלטת קצה

תאורמק"ט
משקל מידות

בק"ג גובה חוץ )מ"מ(רוחב חוץ )מ"מ(

1602752.6פלטה עם פתח יציאה10787

Monoblock RD 100 V יחידת שרות

גובה חוץ דרגת עומססוגמק"ט
)מ"מ(

שטח פתחי ניקוז 
משקל בק"גסמ"ר למ' תעלה

107750.0D400-F90027538021.0

יחידת השרות היא באורך 500 מ"מ, עם סבכה מיצקת ברזל ומאפשרת:

z .פתיחה לשרות ותחזוקה
z .)T( יצירת צומת תעלות
z .חיבור לקולטנים
z .חיבור לצנרת

תעלות מדגם Monoblock – תעלות מונוליטיות מבטון פולימרי 
המיועדות לתחום התחבורה לעומסים כבדים. תעלות חדשניות 

הבנויות כיחידה אחת. מתאימות לכבישים ראשיים, למרכזים 
לוגיסטיים, שדות תעופה, נמלים ימיים ועוד. דגמים אלו מוצעים 
F 900 בגדלים של 100 מ"מ, 200 מ"מ ו 300 מ"מ. לעומסים עד

Dimensions channel body Monoblock RD 100 V, 1.0 m

Dimensions inspection element RD 100 V 

תעלות מבטון פולימרי
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ACO Monoblock RD 150 V

z .EN 1433 בהתאם לתקן
z .V חתך
z .פתחי הניקוז הם חלק מובנה ביציקה
z .עמיד ובטיחותי - מתאים לעומסים כבדים ותנועה אינטנסיבית
z .אורך: 1000 מ"מ; רוחב פנים: 150 מ"מ; רוחב חוץ: 210 מ"מ
z .F900, E600, D400 :EN 1433 עומס על פי תקן

Monoblock RD 150 V תעלה

משקל בק"גגובה חוץ )מ"מ(דרגת עומססוגמק"ט

753010.0D400-F90028066.3

Monoblock RD 150 V פלטת קצה

תאורמק"ט
משקל מידות

בק"ג גובה חוץ )מ"מ(רוחב חוץ )מ"מ(

2102805.2פלטת קצה130085

DN150 עם פתח ואטם Monoblock RD 150 V פלטת קצה

תאורמק"ט
משקל מידות

בק"ג גובה חוץ )מ"מ(רוחב חוץ )מ"מ(

2102803.8פלטה עם פתח יציאה130088

Monoblock RD 150 V יחידת שרות

דרגת עומססוגמק"ט
משקל מידות

בק"ג
גובה חוץ )מ"מ(רוחב חוץ )מ"מ(

1300760.0D400-F90021028035.7

יחידת השרות היא באורך 660 מ"מ עם סבכה מיצקת ברזל ומאפשרת:

z .פתיחה לשרות ותחזוקה
z .)T( יצירת צומת תעלות
z .חיבור לקולטנים
z .חיבור לצנרת

Dimensions channel body Monoblock RD 150 V

Dimensions inspection element RD 150 V 
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ACO Monoblock RD 200 V

z .EN 1433 בהתאם לתקן
z .V חתך
z .פתחי הניקוז הם חלק מובנה ביציקה
z .עמיד ובטיחותי - מתאים לעומסים כבדים ותנועה אינטנסיבית
z .אורך: 1000 מ"מ; רוחב פנים: 200 מ"מ; רוחב חוץ: 260 מ"מ
z .F900, E600, D400 :EN 1433 עומס על פי תקן

Monoblock RD 200 V תעלה

גובה חוץ דרגת עומססוגמק"ט
)מ"מ(

שטח פתחי ניקוז 
סמ"ר למ' תעלה

משקל 
בק"ג

753040.0D400-F90033058390.0

Monoblock RD 200 V פלטת קצה

תאורמק"ט
משקל מידות

בק"ג גובה חוץ )מ"מ(רוחב חוץ )מ"מ(

2603308.6פלטת קצה130008

DN150 עם פתח ואטם Monoblock RD 200 V פלטת קצה

תאורמק"ט
משקל מידות

בק"ג גובה חוץ )מ"מ(רוחב חוץ )מ"מ(

2603307.4פלטה עם פתח יציאה130012

Monoblock RD 200 V יחידת שרות

דרגת עומססוגמק"ט
שטח פתחי מידות

ניקוז סמ"ר 
למ' תעלה

משקל 
בק"ג רוחב חוץ 

)מ"מ(
גובה חוץ 

)מ"מ(

1300160.0D400-F90026033093551.6

יחידת השרות היא באורך 660 מ"מ עם סבכה מיצקת ברזל ומאפשרת:

z .פתיחה לשרות ותחזוקה
z .)T( יצירת צומת תעלות
z .חיבור לקולטנים
z .חיבור לצנרת

Dimensions inspection element RD 200 V 

Dimensions channel body Monoblock RD 200 V

תעלות מבטון פולימרי
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תעלות מבטון פולימרי
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