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Σύστημα δίδυμων αυτό-αντιστηριζόμενων πανέλων,

σειράς 250 (αλουμινίου)

Ευκολία στην χρήση:
Το σύστημα Box ελαφρού τύπου (αλουμινίου) 
σειράς 250 της SBH, προορίζεται για μικρού
μεγέθους εργασίες αντιστήριξης εκεκαφών, με την
μέθοδο της τοποθέτησης.
Έχει σχεδιασθεί για πολυμορφική χρήση και
προσφέρει οικονομία λόγω των πολλαπλών
χρήσεων και της ιδιαίτερα εύκολης σύνδεσης και
χρήσης του. 

Σε συνδυασμό με γωνιακούς ορθοστάτες και
επιπλέον πανέλα μπορούμε να αυξήσουμε το βάθος
εγκατάστασης του συστήματος, έως 2,40 μέτρα.
Οι γωνιακοί ορθοστάτες μπορούν να φέρουν
αντηρίδες ή πανέλα και από τις δύο πλευρές. 
Χρησιμοποιώντας αντηρίδες δημιουργούμε σύστημα
δίδυμων αυτό-αντιστηριζόμενων πανέλων, 
αλλάζοντας τις αντηρίδες με πανέλα δημιουργούμε
σύστημα τετράπλευρης αντιστήριξης για φρεάτια. 

Για την κατασκευή του συστήματος χρησιμοποιείται μόνο υψηλής αντοχής αλουμίνιο, τύπου F 25. Έτσι παρά το πολύ
μικρό του βάρος, προσφέρει εξαιρετικά υψηλές αντοχές και ασφάλεια.

Η σύνδεση των τμημάτων του συστήματος γίνεται εύκολα και γρήγορα, χρησιμοποιώντας πύρους και ασφάλειες. 
Πολλές από τις εκδόσεις του μπορούν να συνδεθούν και με τα χέρια από δύο μόνο άτομα.

Μήκος Μήκος Ύψος Ελεύθερο Ελεύθερο Μέγιστο Βάρος Βάρος
πανέλων μονάδας μονάδας μήκος ύψος φορτίο μονάδας * μονάδας **

L (m) LV (m) H (m) LC (m) hC (m) (kN/m2) (kg) (kg)
1.50 0.60 1.18 95 130

1.20 185 250
1.80 250 370
2.40 320 485

2.00 0.60 1.68 110 160
1.20 215 305
1.80 295 450
2.40 380 600

2.50 0.60 2.18 120 185
1.20 240 360
1.80 340 535
2.40 435 710

3.00 0.60 2.68 135 215
1.20 270 420
1.80 380 620
2.40 490 825
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* Μονάδα box. (δύο πλευρές)

** Μονάδα φρεατίων. (Τέσσερεις πλευρές)
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Μέγιστο
φορτίο

Ελάχιστο Μέγιστο Ελάχιστο Μέγιστο (kN)
A 0.63 0.85 0.78 1.00 109 7.3
B 0.85 1.31 1.00 1.46 92 9.4
C 1.32 2.23 1.47 2.38 62 13.6

Βάρος   
(kg)

Πλάτος εργασίας
bC (m)

Τύπος 
αντηρίδας

Πλάτος ορύγματος
b (m)

Ύψος Βάρος
LY

(m) (kg)
0.70 5.4
1.30 10.0
1.90 14.6
2.50 19.2

Γωνιακοί ορθοστάτες:

Αντηρίδες:



Εύκολη συναρμολόγηση:

Για τα box μονού πανέλου
ύψους 60 εκ., αρκεί η
τοποθέτηση των αντηρίδων
μέσα στα προφίλ σύνδεσης
και η ασφάλιση τους με
πύρους και ασφάλειες.

Οι συναρμολογημένες
μονάδες μπορούν να
τοποθετηθούν στο όρυγμα
ακόμα και με τα χέρια.

Για τα box πολλαπλών
πανέλων, συρταρώνουμε τα
πανέλα στους γωνιακούς
ορθοστάτες, συνδέουμε τις
αντηρίδες στους ορθοστάτες
και ασφαλίζουμε με πύρους
και ασφάλειες.

Η συναρμολογημένη μονάδα
φρεατίων είναι έτοιμη να
τοποθετηθεί στην εκσκαφή.

Ασφαλίζουμε πανέλα και
τυχόν αντηρίδες με πύρους
και ασφάλειες.

Για τις μονάδες φρεατίων, 
συρταρώνουμε πανέλα
στους γωνιακούς
ορθοστάτες σε τρεις ή
τέσσερεις πλευρές.


