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Σύστημα πλαισίων πασσαλοσανίδων,

σειράς 400

Το σύστημα πλαισίων πασσαλοσανίδων σειράς 400 της
SBH, είναι μια γρήγορη και οικονομική λύση για έργα σε
κατοικημένες περιοχές με υπάρχοντα εγκάρσια δίκτυα. 
Τα πλαίσια λειτουργούν σαν οδηγοί και εσωτερική
υποστήριξη των πασσαλοσανίδων. 

Είναι εύχρηστο με απλή συναρμολόγηση και από-
συναρμολόγηση χρησιμοποιώντας πύρους και
ασφάλειες.

Η εγκατάσταση του συστήματος γίνεται με την μέθοδο
της έμπηξης (αντιστήριξη ταυτόχρονα με την
εκσκαφή).  Εναλλάξ εκσκαφή μέσα από την μονάδα
και πίεση των πασσαλοσανίδων με τον κουβά του
εκσκαφέα.
Για την έμπηξη των πασσαλοσανίδων μπορεί
εναλλακτικά να χρησιμοποιηθεί και δονητικός
πασσαλοπήκτης. 

Τα πλαίσια πασσαλοσανίδων μπορούν να
χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με οποιοδήποτε
άλλο σύστημα αντιστήριξης για την τοπική
αντιμετώπιση υπαρχόντων εγκάρσιων δικτύων, 
διασταυρώσεων αγωγών κ.λ.π.
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Τα πλαίσια πασσαλοσανίδων παράγονται για
πασσαλοσανίδες τύπου KD 6/8.

Σε μεγαλύτερα βάθη ορύγματος απαιτείται
επιπλέον υποστήριξη των πασσαλοσανίδων
με την βοήθεια δοκών και αντηρίδων.

Το τεχνικό τμήμα της SBH είναι στην διάθεση
σας για μελέτες και λύσεις με βάση τις
απαιτήσεις και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
κάθε έργου.

Για περισσότερη οικονομία, το σύστημα
χρησιμοποιεί τις κοινές αντηρίδες που
χρησιμοποιούν και τα υπόλοιπα συστήματα
της SBH.

Η αύξηση του πλάτους γίνεται με την
προσθήκη (αθροιστικά) προεκτάσεων στις
αντηρίδες.

Ελεύθερο Ποσότητα Πάχος Μέγιστο Βάρος πλαισίων
απλά με προφίλ οδηγών μήκος KD 6/8 ανά πλαισίων φορτίο με / χωρίς προφίλ οδηγών

LDKE (m) L (m) LC (m) πλαίσιο TPL (mm) q (kN/m) (kg)
1.90 2.00 1.62 3 261.2 470 / 505
2.34 2.44 2.06 4 171.6 560 / 595
2.84 2.94 2.56 5 116.6 660 / 695
3.42 3.52 3.14 6 80.4 775 / 810
3.92 4.02 3.64 7 61.2 875 / 910
4.42 4.52 4.14 7 116.8 1325 / 1360
4.92 5.02 4.64 8 94.3 1470 / 1505
5.42 5.52 5.14 9 77.7 1605 / 1640
5.92 6.02 5.64 10 65.2 1750 / 1785

Μήκος πλαισίων
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170

Πανέλα πλαισίων: h = 1,00m

Αριθμός Πλάτος Μέγιστο Βάρος
προεκτάσεων πασσαλοσανίδες πλαίσια ενισχ. πλαίσια ορύγματος φορτίο αντηρίδας

0,50 m (m) (m) (m) (m) (kN) (kg)
χωρίς 1.00 - 1.28 0.76 - 1.04 0.66 - 0.94 1.30 - 1.58 468 65.0

1 1.50 - 1.78 1.26 - 1.54 1.16 - 1.44 1.80 - 2.08 403 84.8
2 2.00 - 2.28 1.76 - 2.04 1.66 - 1.94 2.30 - 2.58 348 104.6
3 2.50 - 2.78 2.26 - 2.54 2.16 - 2.44 2.80 - 3.08 299 124.4
4 3.00 - 3.28 2.76 - 3.04 2.66 - 2.94 3.30 - 3.58 254 144.2
5 3.50 - 3.78 3.26 - 3.54 3.16 - 3.44 3.80 - 4.08 210 164.0
6 4.00 - 4.28 3.76 - 4.04 3.66 - 3.94 4.30 - 4.58 165 183.8

Πλάτος εργασίας
Αντηρίδες τύπου 031/085 (μπλε)



Τα πλαίσια πασσαλοσανίδων μπορούν εύκολα
να συνδυαστούν και με τα συστήματα οδηγών
τύπου RS της SBH.

Για τον λόγο αυτόν υπάρχουν τα τυποποιημένα
πλαίσια με προφίλ για συστήματα οδηγών.

Τα πλαίσια μπορούν να τοποθετηθούν είτε
στην εξωτερική γλίστρα των οδηγών με την
προσθήκη επιπλέον υποστήριξης των
πασσαλοσανίδων με δοκούς και αντηρίδες, είτε
στην εσωτερική γλίστρα των οδηγών χωρίς
επιπλέον υποστήριξη.

Ο συνδυασμός των δύο συστημάτων
αντιμετωπίζει το πρόβλημα των υπαρχόντων
εγκάρσιων δικτύων. 

Τυποποιημένες λύσεις:

Τοποθέτηση στην εξωτερική γλίστρα με
επιπλέον υποστήριξη των πασσαλοσανίδων.

Τοποθέτηση στην εσωτερική γλίστρα
χωρίς επιπλέον υποστήριξη των
πασσαλοσανίδων.


