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Dandanes so zahteve pri modernem razpiranju druga neč

na vsakem gradbiš u. Naše gradbene komponente inč

osebno svetovanje imajo zato poseben pomen, kajti uspeh

gradbenega posega je pogosto odvisen od pravilne izbire

gradbene metode.

Pri tem je najem opreme za razpiranje pogosto najbolj

gospodarna možnost in preko našega obširnega najemnega

parka lahko tudi za velike projekte ponudimo primeren

sistem za razpiranje.

Kazalo

Predložena brošura proizvodov vsebuje samo majhen izbor

iz našega obširnega proizvodnega programa.

Za ogled drugih izdelkov in podrobnejše informacije Vas

vabimo, da si ogledate naš tehni ni priro nik ali obiš iteč č č

spletno stran www.comterra.eu
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Linearni mestni opaž
Pri razpiranju jarkov znotraj mest je potrebno upoštevati mnoge

pre no potekajo e napeljave. Obenem pa je zaradi neposredneč č

bližine stanovanj in pogostosti tik ob jarku leže ih cest potrebnoč

prepre iti prehajanje vibracij na tla izven jarka.č

Sistem elementov za kanalske profile „Linearni mestni opaž“ z

vodenjem kanalskih profilov za fleksibilno prilagoditev pre noč

potekajo im napeljavam je kompatibilen z gradniki sistemač

linearnega opaža E+S z nosilci, okvirnimi drsnimi razporami in

velikimi kanalskimi profili za razpiranje. To Vam odpira popolnoma

nove ra unske in gospodarske perspektive.č

Dolžina modulov (polj) 3,70 m (3,88 m - 4,13 m)*

Dolžina linearnih nosilcev 5,13 m - 9,13 m (4,13 m)*

Višina elementa

za kanalske profile

1,00 m

Višina prepustnosti cevi variabel

E+S sistemi za razpiranje jarkov

*Vrednosti za enojen sistem v oklepajih

Znotraj ležijo napeljave, zunaj te e promet.č

E+S sistemi za razpiranje jarkov

*Vrednosti za enojen sistem v oklepajih

Linearni opaž

Linearen opaž brez primere.

Dolžina modulov (polj) 2,25 m - 6,50 m (2,13 m - 6,38 m)*

Dolžina linearnih nosilcev 5,13 m - 9,13 m (4,13 m)*

Dolžina plošč 1,32 m / 2,32 m

Višina prepustnosti cevi variabilne

Novo: Globoko lin
earno razpira

nje

omogo
a gospodarno delo

v globinah

č
od 10,00 m

- 12,00 m.

Novo: Posebno dolge drsne ploš eč

za polaganje dolgih
cevi

Pri linearnem opažu ostanejo tla izven jarka nedotaknjena - ni

vpliva na zazidavo in promet. Namesto fiksno pozicioniranih

razpor držijo nosilce pri linearnem sistemu toge drsne razpore in

z njimi opažne ploš e v jarku na razdalji.č

In to tako, da željena širina jarka ostane v vsaki faze gradnje

vedno enaka. Linearni opaž je primeren za uporabo med „in sito“

betoniranjem in za vse ostale zahtevne gradbene posege. Z izbiro

E+S U-drsnih razpor se lahko dosežejo še ve je prepustne višineč

cevi. Novo: Globoko linearno razpiranje omogo a gospodarnoč

delo v globinah od 10,00 m - 12,00 m. Linearni opaž dandanes

predstavlja sam vrh v svetu razpiranja
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Linearni kompaktni opaž
(boks)

Dolžina razpiranja 3,40 m / 3,70 m / 4,00 m / 4,50 m

Višina osnovnega modula 3,00 m / 4,00 m

Višina zgornjega modula 1,32 m / 2,00 m

Višina prepustnosti cevi variabilne

Teža 2656 kg - 3242 kg

E+S sistem kompaktnega lineranega opaža je kombinacija

razpiranja z drsnimi razporami in boksi. Skozi vertikalno pomi neč

drsne razpore (princip linearnega razpiranja) je razpiranje

izjemno fleksibilno in ga je možno prilagoditi najrazli nejšimč

zahtevam na gradbiš ih.č

Tako kot pri vseh E+S opažih se tudi linearni opaž transportira in

dostavlja že sestavljen, tako da se na licu mesta montirajo le še

ustrezni podaljški za zahtevano širino jarka.

Idealna kombinacija kompaktnih
opažev (boksov) ter drsnih vodil.

E+S sistemi za razpiranje jarkov

Magnum opaž

Dolžina razpiranja 2,00 m - 6,84 m

Višina osnovnega modula 3,15 m / 4,00 m

Višina zgornjega modula 1,32 m / 2,00 m

Višina prepustnosti cevi 2,00 m / 2,46 m

Teža 1818 kg - 7130 kg

Velike zmogljivosti za velike dimenzije cevi.

Opaži Magnum klase od E+S so osvojile vrhovno pozicijo na trgu,

z prednostmi posebno gospodarnega polaganja cevi z posebno

velikimi premeri ali cevi posebno velikih dolžin.

Pri teh opažih je potrebno poudariti prednost v zmogljivostih kot

npr. globina razpiranja do 6,00 m in možna širina jarka ve ja odč

4,70 m, pri prepustni višini cevi do 2,46 m.

E+S sistemi za razpiranje jarkov

Prehodna višina cevi do 3,50 m!
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Lahki opaž
Z višinami osnovnih ploš od 1,60 m do 2,40 m pokrivajo teč

rešitve razpiranja celoten spekter uporabe mestne nizkogradnje.

V prvi vrsti gre tukaj za polaganje kablov in napeljav za elektriko,

plin in vodo.

Kompatibilnosti odlo ilnih konstrukcijskih komponent ječ

pomemben argument za ta mali boks. Mini-boks je najmanjši in

najlažji boks za razpiranje v E+S prodajnem programu, katerega

je možno opremiti z zmogljivo sistemsko razporo.

Dolžina razpiranja 2,00 m - 4,50 m

Višina osnovnega modula 1,60 m / 1,95 m / 2,25 m / 2,40 m

Višina zgornjega modula 0,96 m / 1,32 m

Višina prepustnosti cevi 0,81 m / 1,16 m / 1,19 m / 1,34 m

Teža 745 kg - 2136 kg

Majhni, vendar izjemno zmogljivi.

E+S sistemi za razpiranje jarkov

Dolžina razpiranja 2,00 m - 4,50 m

Višina osnovnega modula 2,60 m

Višina zgornjega modula 1,32 m / 2,00 m

Višina prepustnosti cevi 1,45 m

Teža 1285 kg - 2780 kg

Medium opaž
Na trgu ni primerljive ponudbe produktov v Medium-klasi, kot ga

ponuja program E+S.

Specifi ne mere in konstrukcijske lastnosti poskrbijo zač

univerzalno in mnogostransko uporabnost: V srednjem obmo juč

razpiranja - cevi do 1,45 m zunanjega premera - so ti opaži z

višino osnovne ploš e od 2,60 m mednarodna uspešnica.č

Medium opaž uporablja zanesljive, z Magnum- in lahkim opažem

kompatibilne, E+S sistemske razpore.

Nepremagljiv med
kompaktnimi sistemi.

E+S sistemi za razpiranje jarkov8 9
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Element za kanalske profile
(zagatnice)
Element za kanalske profile služi kot nastavni in pri vrstilnič

element za kanalske profile. Posebno se uporabljajo v obmo jih,č

ki so mo no prepletena z pre no potekajo imi napeljavami in nič č č

možno uporabiti razpiranje z velikimi površinami.

Za prilagoditev oblik in širin kanalskih profilov (zagatnic) nudimo

razli ne sistemske dolžine.č

Višina elementa

za kanalske profile

0,97 m

Globina uporabe variabilne

Prilagodljiv sistem za mestna središ a.č

E+S sistemi za razpiranje jarkov Krings sistemi za razpiranje jarkov

Paralelni opaž PV

Globina uporabe maks. 7,00 m (maks. 4,00 m)*

Višina prepustnosti cevi variabilne

Dolžina plošč 2,00 m - 7,00 m

Višina ploš eč 1,30 m / 2,40 m

Drsanje v velike globine.

*Vrednosti za enojen sistem v oklepajih

Zmogljiv sistem paralelnega opaža PV za najvišje zahteve v

robustni in preprosti izvedbi omogo a enostavno delo skozič

fiksiranje (v vertikalni smeri pomi nega) veznega okvirja vč

stati no potrebni vgradni poziciji. Okvir za razpiranje omogo ač č

popolnoma paralelni položaj drsnih vodil.

S tem je omogo eno dobro drsenje okvirja in posameznih plošč č

z minimalnim trenjem. Ta princip ima posebne prednosti tudi pri

demontaži. Iz velikih globin se ploš e lahko izvle ejo z minimalnimč č

trenjem. Z možnostjo uporabe Krings U-drsnih razpor se lahko

dosežejo še ve je prepustne višine cevi.č

Novo: Krings U-drsne razpore

za znatno ve je prepustne višine cevi

č
Novo: Posebno dolge drsne ploš eč

in 7,00 m
nosilci za ve je globine

č
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Kompaktni opaž KS 100
Krings KS 100 je vsestransko uporaben opaž za vsa obi ajnač

razpiralna dela do najve je globine jarka od 5,20 m. Prav ta opažč

je obenem najbolj uporabljan sistem za razpiranje na svetu.

Enostavna uporaba z nešteto variantami v navezi z širino in

globino jarka, razpoložljivo dolžino in prehodno višino cevi (do

1,56 m) omogo a vse pozicije znotraj omenjenih maksimalnihč

mer. Gospodarna uporaba leži do globine jarka cca. 4,00 m.

Razpore opaža so kompatibilne z sistemom opažev in sistemom

drsnih vodil.

KS 100 je obenem dobavljiv kot KS 100 „Vogalni“ boks za

izgradnjo jaškov.

Najpogosteje uporabljan boks za razpiranje...

Krings sistemi za razpiranje jarkov

Dolžina razpiranja 2,00 m - 3,50 m

Višina osnovnega elementa 2,00 m / 2,40 m

Višina zgornjega elementa 1,00 m / 1,30 m

Višina prepustnosti cevi 0,99 m / 1,36 m

Teža 1004 kg - 1532 kg

Kompaktni opaž KS 60
Krings KS 60 v svoji klasi cilja na visoko obremenljivost, malo

težino in visoko varnost. Ta dejstva naredijo ta opaž idealen za

razpiranje na prostem terenu in za srednje velike projekte izkopa

kanalov znotraj mest.

V obmo ju do najve je dovoljene globine razpiranja od 3,70č č

m nudi KS 60 optimalno obremenljivost, katero je možno v

posameznih primerih (v dogovoru z našim tehni nim oddelkom)č

še pove ati.č

Razpore za razpiranje so kompatibilne z sistemom opažev in

sistemom drsnih vodil.

...in njegov manjši brat.

Krings sistemi za razpiranje jarkov12 13
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Lahki opaž KVL
Mali jekleni boks je posebno zasnovan za razpiranja, ki se vršijo

znotraj mest. Idealna globina razpiranja leži pri 1,50 m do 3,00

m. KVL se posebno izkaže pri polaganju in sanacijah plinskih,

vodovodnih, telefonskih in elektri nih napeljav ter izdelavi hišnihč

priklju kov.č

Opaži so prirejeni za ravnanje z mini in manjšimi kolesnimi bagri.

Kljub mali teži so montirani opaži stabilni in primerni za izkop ali

vtiskanje v že izkopane jarke.

Dolžina razpiranja 2,00 m - 3,50 m

Višina osnovnega elementa 1,50 m / 2,00 m / 2,40 m

Višina zgornjega elementa 0,48 m / 0,96 m

Višina prepustnosti cevi 0,72 m / 0,97 m / 1,30 m

Teža 489 kg - 1021 kg

Enostavno razpiranje jarkov.

Krings sistemi za razpiranje jarkov

Dolžina razpiranja 0,91 m - 3,00 m

Višina osnovnega elementa 0,50 m

Teža 29 kg - 208 kg

Aluminijski opaž
Aluminijski opaž je idealen sistem razpiranja za jarke do globine

3 m znotraj mest. Uporablja se pri vseh trenutno poznatih

postopkih razpiranja za polaganje kablov, plinskih in vodovodnih

napeljav, pri hišnih priklju kih in jaških, pri motnjah in sanacijah.č

Potreben je tudi za za etne in kon ne jame pri horizontalnemč č

vrtanju cevi in za elno razpiranje pri jarkih za napeljave.č

Prednost aluminijskega opaža je nizka teža, enostavna montaža

na licu mesta in lahko rokovanje.

Majhen, lahek in priro en.č

Krings sistemi za razpiranje jarkov

Novo: KVL-adapter

za uporabo KS 60 / KS 100 vreten

14 15
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Element za kanalske profile
KKP (zagatnice)
To hitro in gospodarno razpiranje je dopolnitev preverjenega

razpiranja z velikimi jeklenimi površinami. Posebno v prehodih z

pogostimi pre no potekajo imi napeljavami nudi ta tip razpiranjač č

veliko ekonomskih prednosti pri enostavni uporabi. Izjemnemu

prihranku stroškov doprinese uporaba že obstoje ih komponentč

iz preostalega KRINGS prodajnega programa. Razpore so

kompatibilne z sistemom opažev z velikimi jeklenimi površinami.

Poleg tega je kombinacija razpiranja z velikimi jeklenimi

površinami brez pre nih napeljav še posebej gospodarna. V tač

namen se elementi za kanalske profile na koncih opremi z profili

za vodenje in uporabo v drsnih vodilih.

Dolžina razpiranja 2,83 m - 4,07 m

Višina osnovnega elementa 0,48 m / 1,00 m

Število kanalskih profilov

(zagatnic)

14 kos. KD 4 / KD 6

Dolžina prepustnosti cevi maks. 3,65 m

Globina vgradnje variabilne

Če Vam kaj prekriža pot.

Krings sistemi za razpiranje jarkov

Dolžina razpiranja 5,50 m / 6,70 m

Globina razpiranja variabilne

Einpresskraft 7,65 t / 9,00 t

Število kanalskih profilov

(zagatnic)

14 kos. / 18 kos.

Razpiranje z vtiskanjem
kanalskih profilov DPV

Razpiranje z vtiskanjem kanalskih profilov se uporablja kot kratka

gradbena jama z malo potrebo po prostoru in nizkim vplivom na

mestni promet ali pri slabo utrjenem gradbenem materialu.

Kanalski profili za razpiranje se hidravli no, brez vibracij in z maloč

hrupa, spuš ajo v jamo. Pre no potekajo e napeljave, hišneč č č

napeljave in ovire se enostavno prepozna, optimalno zaobide ter

razpre.

Minimalne deformacije terena v globini

Krings sistemi za razpiranje jarkov16 17
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Horizontalno vrtanje z
vtiskanjem cevi
Pri vrtanju z vtiskanjem cevi sledi podzemnemu izkopu zemlje
(vrtalna glava na elu vrtine) isto asno odstranjevanje materialač č
kakor tudi odvoz materiala preko transportnega polža v za etnoč
jamo. Horizontalno vrtanje z vtiskanjem cevi se v prvi vrsti
priporo a kot gospodarna alternativa odprtim jarkom, ko seč
je v gosto naseljenih obmo jih potrebno izogniti vibracijam inč
deformacijam tal (tako pri neposredno okroženih tleh kot tudi
na površju) npr. pri polaganju hišnih priklju kov za dovodne inč
odvodne vode ali e se gre o odvodih z odpadnimi vodami vč
malih zbiralnikih.

Horizontalno vrtanje z vtiskanjem cevi

Z mo jo napredovanja v terenu.č

Garnitura za vrtanje
BPU
200

BPU
400

BPU
800

BPU
1200

BPU
1600

Mo vtiskanjač [kN] 200 420 1320 2400 4000

Mo izvla enja [kN]č č 135 252 792 1440 2400

Delovni tlak [bar] 315 315 315 315 315

Vrtilni moment [Nm] 4.000 12.000 27.000 52.000 98.000

Dolžina osnovne enote 1,7 m 2,1 m 3,1 m 5,6 m 6,1 m

Širina osnovne enote 0,9 m 1,2 m 1,8 m 2,1 m 2,4 m

Teža [kg] 600 1.200 3.100 6.900 7.800

Dolžina 2340 mm

Širina 3800 mm

Višina 160 mm

Teža 869 kg

Površina 8,892 m²

Obremenitev Osna obremenitev 12 t

Sistem gradbenih cest
Z uporabo moderne gradbene ceste se gradbenim partnerjem

odpirajo nove tehni ne in gospodarne možnosti.č

Gradbena cesta izpolnjuje najvišje zahteve po obremenljivosti.

Tudi brez specialnih vozil je enostavna za prevoz in na temelju

enostavne konstrukcije in specialnih veznih elementov se lahko

položi hitro in brez posebnih obširnih priprav.

Sistem gradbenih cest

Utiramo Vam pot.

18 19

ThyssenKrupp Bauservice GmbHThyssenKrupp Bauservice GmbH



Grabilo cevi, tip roke Zunanji premer cevi

RK I / RG2500, tip roke 50 275 mm - 640 mm

RK I / RG2500, tip roke 80 590 mm - 960 mm

RK II / RG5000, tip roke 90 700 mm - 1090 mm

RK II / RG5000, tip roke 125 1090 mm - 1390 mm

RK II / RG5000, tip roke 150 1300 mm - 1740 mm

Vle na silač 100 kN (upoštevati trenje)

Dolžina vleka ni omejena

Delovni pomik 500 mm

Motor 1,3 kW - 2400 vrt/min - 12 V

Premer cevi 800 mm - 2400 mm

Vle na žicač 35 m - 60 m

Napajanje (baterija) 12 V / 170 Ah

Delovni tlak 160 bar

Dodaten proizvodni program Dodaten proizvodni program20 21

Vse trdno pod kontrolo z grabilom cevi.

Grabilo cevi RG 2500 / RG 5000 Vla ilec cevi SZ 10č
Samostojno odpirajo a in zapirajo a se KRINGS grabila cevi soč č

dolgoletno preverjene naprave za varen, gospodaren transport

in polaganje vseh vrst cevi.

Princip obeh razpoložljivih modelov temelji na najpreprostejšem

principu delovanja preko avtomatskega grabljenja. Roke grabila

se po zgrabitvi tovora z enostavno varovalko blokirajo. Popolna

zapora prepre uje nenamerno sprostitev tovora in prinaša kč

dodatni varnosti.

Vsi važni funkcijski deli so montirani na eno mobilno drsno

razporo, ki je z spojnim vretenom zasidrana v cevi.

Izpopolnjena konstrukcija dvojnih kleš vla ilca cevi drži vle noč č č

žico vedno napeto. Upravlja se direktno na napravi ali preko

daljinskega vodenja.

Pametno vle enje z vla ilcem cevič č
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Kontakt

Division of ThyssenKrupp Bauservice GmbH

Ottostr. 30

41836 Hückelhoven - Baal, GERMANY

Tel. : +49 2433 453-0

Fax: +49 2433 453-100

E-mail: office@es-verbau.com

Pridržujemo si pravico do tehni nih sprememb.č
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Prodaja v Slovenijiin najem
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COMTERRA j.d.o.o.
J. Jelačića 89,
HR-10430 Samobor

Tel. ++385 1 55 77 286
Fax. ++385 1 55 77 286

info@comterra.eu
www.comterra.eu
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