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Kryty „ORGANIT“ –z tvrzeného PVC
Desetiletí práce s kovovými kryty a rozvíjející se potřeby průmyslu vedly firmu
ACHENBACH Metalltechnik GmbH k rozšíření nabídky krytů i o plastovou alternativu
kovových obloukových krytů , dodávanou pod obchodním názvem „ORGANIT“.
Kryty ze speciálního tvrzeného PVC „ORGANIT“ s trapézovým profilem stěny 70/18mm a
užitnou délkou 1050 mm v provedení „Natur-transparent“ do vnějšího prostředí, nebo zcela
průhledné- čiré „Glasshell“ do vnitřního prostoru, případně kouřové barvy
nacházejí
uplatnění v potravinářském –zejména cukrovarnickém průmyslu, v chemickém průmyslu, při
zpracování vápna ,soli, průmyslových hnojiv, speciálních písků a v mnoha dalších oborech.

Vyzkoušejte kryty ORGANIT, které vynikají těmito přednostmi :
•
•
•
•
•
•
•
•

chemicky stálé – vhodné do potravinářství - dle DIN 16929
vysoce nehořlavé – dle DIN 4102
houževnaté, nárazuvzdorné – dle DIN 4102
bezúdržbové, velmi lehké, pružné
snadno ručně přemístitelné ( ve spojení s nerez.úchyty K-V2A )
vhodné pro všechny standardní typy pásových dopravníků a
podobných otevřených transportních systémů
při použití nerezových uchycovacích systémů „ACHENBACH“
typ K-V2A + K-V2A SUPER nebo SK jsou rychle a snadno
instalované a odnímatelné
stabilní a absolutně antikorozní
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•

do velikosti krytu č.4 ( odpovídá šíři gum.gurty- pásu BB = 800
mm ) jsou samonosné, větší typy od velikosti 5 výše jsou
v místě pod překrytím , na kraji prvního a na konci posledního
oblouku podepřeny lehkým příčným kovovým obloukem ( můe
být součástí dodávky, nebo lze oblouk lze vyrobit i svépomocí
v tuzemsku ). V tomto případě se kryty upevňují šrouby
s křídlovou matkou.

•

Kryty ORGANIT nejsou dodávány v atypických rozměrech,
nejsou k dispozici odklopné nebo jiné inspekční kryty.

•

Standardní verze – ORGANIT „NATUR“ – šedobílé provedení

•

Za příplatek – provedení „OPAL“ ( kouřové )

•

Za příplatek – provedení „GLASS“ ( čiré, průhledné ) – není
doporučeno průhledné kryty instalovat do vnějšího prostředí
teoretická možnost efektu „ čočky“ s koncentrací slunečních
paprsků do jednoho místa – nebezpečí zahoření )

Další informace a technické detaily získáte na adrese naší firmy
nebo na webových stránkách : www.achenbach.cz
nebo na našem NON STOP telefonu : 777 336 945
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Dodávky – v krátkých lhůtách -DDU Vámi určené místo v ČR, případně dodáme do
jiných zemích, kde probíhají montáže.
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GARANCE : na kryty „ORGANIT“ poskytujeme záruku až 10 let,
Na nerezové úchyty poskytujeme záruku 30 let.
Upozornění :
Plastové kryty „ORGANIT“ nejsou kompatibilní s ocelovými kryty „ACHENBACH“

Pro plastové kryty jsou vhodné úchyty typu „K“ nebo „SK“.

Odklápěcí provedení ( bez zhotovení speciálního rámu není u plastových krytů možné).
Odklápěcí systémy ORGANIT krytů nedodáváme.
Upozornění – kryty ORGANIT velikosti 5 a větší je nutné opatřit vnitřním podpěrným
obloukovým rámem „UB“ .
Vnitřní podpěrný obloukový kovový rám „UB“ je možné dodat s kryty
nebo vyrobit v tuzemsku dle námi
Ve spojení s podpěrnými oblouky „UB“ se používají k uchycení nerezové šrouby s křídlovými
maticemi
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Kryty ORGANIT do velikosti 4 se uchycují a upevňují
Nejčastěji standardním nerezovým systémem K-V2A :

Další možností je uchycení nerezovým systémem SK :
( na straně jedné šroub, na straně druhé pružina a uchycovací hák )
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ORGANIT „NATUR“ - kryty v přístavu :

