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Informacje o produkcie

Przekrój

Masa:
Długość:
Materiał:

9.5kg
1000mm
Żywica poliestrowa wzmocniona włóknem 
szklanym

Wytrzymałe, odporne na obciążenia, lekkie koryta kablowe        Cable Trough     Product Guide
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Cable Trough MM
Strong, secure and lightweight cable trough

• Optimised to be light in weight (under 10kg per unit) but does 

not compromise on strength

• Ribbed externally for excellent sidewall strength

• Complete unit meets a 1.5T (A15) vertical test load

• Covers are dual hinged on either side and can be opened in 

either direction

• Covers can be locked and opened individually or as a combination 

of several covers

• Designed with feet on the side of the unit to key-in into the 

surrounding ballast

• Cover lid is domed to allow water to drain off but raised tread 

pattern is level

• Unit is pre-fitted with base holes for drainage or anchoring

• Cable trough units in a run can be removed and replaced easily

• GRP has very low expansion and is not affected by static

• 1-3° of movement possible with connected units. Accessories 

range to overcome larger bends.

• Can be made fire-retardant for use in tunnels

• Units connect together for with jointing pegs

Product Profile
Weight:  4.9kg (body)  |  3.6kg (cover)
 8.5kg (total)
Length:  1000mm
Material: Glass Reinforced Polyester Resin

Section Profile
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• Szybki Montaż - Koryta o długości 1 m, łączone za pomocą 
specjalnych pinów. Na każdym połączeniu jest możliwa 
odchyłka kątowa 1 - 3°, co pozwala dostosować się do   
krzywizny torów.

• Niska Masa - Ważąc poniżej 10 kg koryta MM oferują znaczącą 
łatwość i bezpieczeństwo montażu w porównaniu do tradycyjnych 
produktów betonowych o masie przekraczającej 90 kg.

• Elastyczność Połączeń - Koryta dzięki odchyłce kątowej na 
każdym połączeniu do 3° pozwalają dopasować się do krzywizn 
torów. W przypadku konieczności większych zmian kierunku 
układania firma może dostarczyć łuki zarówno poziome jak i 
pionowe.

• Wytrzymałość - Koryta MM posiadają wewnętrze użebrowanie i 
podwójną ściankę co pozwala na zastosowanie ich na obszarach        
w klasie A 15.

• Jednoosobowy Montaż - Koryta MM mogą być montowane nawet 
przez jedną osobę z uwagi na metodę i niską masę. Daję  to w efekcie 
znacząco krótszy i bezpieczniejszy czas instalacji, a w efekcie niższe 
koszty realizacji projektu.

• Zabezpieczenie - Koryta mogą być wyposażone w zamki zabezpieczające 
przed złodziejami i aktami wandalizmu.

• Boczne Punkty Kotwienia - Uformowane w specjalny sposób boki korpusu 
dają efekt stabilizacji produktu w otaczającym materiale, przez co koryta 
nie przesuwają się mimo wibracji od przejeżdżających z dużą prędkością 
pociągów lub innych pojazdów.


