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Produktová
řada
pažících
systémů.
Pažící systémy od
Emunds+Staudinger /
KRINGS.
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Globální odborné
znalosti pro
projekty v oblasti
infrastruktury.
Ať už se jedná o mobilitě, urbanizaci, klimatických změnách, nebo prostředcích
účinnosti: Jako přední dodavatel pro civilní, námořní a základní technické řešení,
budeme pokrývat celou škálu služeb pro globální infrastrukturní projekty. Naše
portfolio je rozděleno do několika divizí: ocelové profily, stroje, pažení, lešení.
Vidíme sami sebe jako dodavatele "full-service" pro stavebnictví. My pomáháme
a radíme našim zákazníkům, po celou cestu, vyvýjíme řešení přesně na míru
jejim potřebám. Za tímto účelem se můžeme spolehnout na odbornou pomoc
našich vlastních konzultačních inženýrů.

E+S pažící systémy
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Lineární pažení

Při použití lineárního pažení, zůstávají zeminy vně výkopu
nedotčeny - žádné nežádoucí účinky na okolních budovách a
plynulosti silničního provozu. Místo pevně upevněných kloubových
rozpěr, udržují u lineárního systému vzdálenost mezi kluznicemi a
tím i mezi pažícími deskami tuhé pohyblivé vozíky. Tímto
způsobem zůstává šířka výkopu jednotná ve všech fázích stavby.
Lineární pažení je také vhodné pro "monolitické stavby" a tím je
flexibilně použitelné pro většinu stavebních řešení. S volitelnými
"U" válečkovými vozíky, lze dosáhnout jěště větší průchozí výšky.

Novinka! Hloubkové lineární pažení, umožňuje
efektivní použití pro hloubky do 14m.

Základní data
Délka pole

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

Délka kluznic

5,13 m - 9,13 m (4,13 m)*

Výška desek

1,32 m / 2,32 m

Průchozí výška

variabilní

* hodnoty pro jednoduchý lineární systém v závorkách
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Městské lineární pažení

Při výkopových pracích v městském prostředí je třeba pozornost
věnovat četnému křížení inženýrských sítí. Zároveň je nezbytné,
aby nebyly přenášeny žádné vibrace mimo výkop, protože podél
výkopu se často nacházejí budovy, silnice, anebo železnice.
Lineární pažení pro městskou zástavbu, lze kombinovat
s konstrukčními prvky systému lineárního pažení E+S s kluznicemi, rámovými vozíky a velkoplošnými pažícími deskami.
Tak je možné na jedné stavbě spojit přednosti lineárního
městského pažení a výhodami velkoplošného pažení. Otevírají se
tak zcela nové perspektivy kalkulace a hospodárnosti.

Základní data
Délka pole

3,70 m (2,84 m / 4,38 m)*

Délka kluznic

5,13 m - 9,13 m (4,13 m)*

Výška desek

1,00 m

Průchozí výška

variabilní

* hodnoty pro jednoduchý lineární systém v závorkách

E+S pažící systémy
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Magnum box

Boxy E+S Magnum mají vedoucí postavení na trhu, při efektivním a
úsporném pokládání rour velkého průměru, nebo velké délky.
To co odlišuje tyto boxy, jsou jejich parametry nasazení: hloubky až
6m, možná šířka výkopu více než 4,7m a průchozí výška až 2,46m

Základní data
Délka pažení

2,00 m - 6,84 m

Výška desek

3,15 m / 4,00 m

Výška nástavb. desek

1,32 m / 1,44 m / 2,00 m

Průchozí výška

1,75 m / 2,00 m / 2,46 m

Hmotnost

1860 kg - 7130 kg
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Linear box

E+S Lineární box je kombinací lineárního a boxového pažení. Díky
vertikálně posuvné válečkové rozpěře (princip lineárního pažení),
je pažící box velmi univerzální a lze ho přizpůsobit širokému
rozsahu požadavků na místě stavby.
Stejně jako ostatní pažící boxy E+S je lineární box přepravován
v plně smontovaném stavu, takže se domontují případně pouze
mezikusy pro dosažení požadované šířky výkopu.

Základní data
Délka pažení

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

Výška pažení

3,00 m

Výška nást.desek

1,32 m / 2,00 m

Průchozí výška

variabilní

Hmotnost

2050 kg - 2940 kg

E+S pažící systémy
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Medium boxy

Neexistuje prakticky žádná řada výrobků ve střední třídě, která se
může srovnávat s touto řadou E+S.
Rozměry a konstrukční rysy tohoto pažícího systému, jsou vhodné
pro univerzální a rozmanité použití. Ve střední třídě - trubky do
1,45m vnějšího průměru - box s výškou základní desky 2,6m je
mezinárodním bestsellerem.
Jak rozdílný může být pažící systém co do velikosti, tak všechny
boxy kompaktní třídy - od LBR až po Magnum boxy - používají
jednu a tutéž rozpěru.

Základní data
Délka desek

2,00 m - 4,50 m

Výška desek

2,60 m

Výška nást. desek

1,32 m / 2,00 m

Průchozí výška

1,45 m

Hmotnost

1460 kg - 2780 kg
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LBR boxy

S výškou základní desky od 1,6 do 2,4m, tento pažící systém
pokrývá celé spektrum použití, městských inženýrských projektů.
Jsou používány hlavně pro kladení potrubí, nebo kabelů pro
elektřinu, plyn a vodu
Kompatibilita rozhodujících konstrukčních prvků tohoto malého
boxu je obzvláště užitečná. LBR box je nejmenší a nejlehčí pažící
box v sortimentu E+S.

Základní data
Délka desek

2,00 m - 3,50 m

Výška desek

1,60 m / 1,95 m / 2,25 m / 2,40 m

Výška nást.desek

0,96 m / 1,32 m

Průchozí výška

0,81 m / 1,16 m / 1,19 m / 1,34 m

Hmotnost

745 kg - 1540 kg

KRINGS pažící systémy
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Univerzální DKU
komorový box

DKU komorový box je univerzálně použitelný box, který je
doplňkem velkoplošného ocelového pažení v městské zástavbě, a
to zejména při potřebě řešení křížení sítí. Komorový box svisle
vede do země zapouštěné pažnice. Pažnice se pouze s lehkými
otřesy zasouvají tlakem lžíce do předem hloubené jámy.
DKU pažící box je předem sestaven a nastaven stejným způsobem
jako ostatní pažící boxy rozpírané na vnější hraně.

Základní data
Délka desek

2,27 m / 3,81 m

Výška desek

1,00 m

Průchozí délka

3,35 m

Hloubka

variabilní
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Paralelní pažení PV

Vysoká pevnost a zatížitelnost pro vysoké nároky v robustním, ale
lehkoběžném provedení umožňuje snadnou práci v důsledku
fixování posuvného vozíku do staticky žádoucí polohy. Tím je
zajištěno optimální zatížení ve správném místě. Tento rám
zajišťuje absolutně paralelní polohu kluznic.
Systém je vhodný pro stavbu kanálů z monolitického betonu. Po
zatuhnutí, betonové dno převezme statické rozepření kluznic ve
spodní části. Pohyblivý vozík lze posunout zcela nahoru a tím
vznikne optimální pracovní prostor. Rozšíření pro větší šířky
výkopu se provádí vložením přírubových mezikusů.

Základní data
Pažená hloubka

do 7,00 m (do 4,00 m)*

Průchozí výška

variabilní

Délka desek

2,00 m - 7,00 m

Výška desek

1,33 m / 2,32 m

* Hodnoty pro jednoduchý parallelní systém v závorkách
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KS 100

Box KS 100 je univerzální box pro širokou škálu úkolů. Je
celosvětově nejpoužívanějším pažícím boxem, pro jeho
nekomplikované využití v nesčetných variacích, pokud jde o
průchozí délku, průchozí výšku (do 1,56m), hloubku výkopu, různé
délky desek.
Nejefektivnější použití je pro výkopy do hloubek 6m. Rozpěry jsou
kompatibilní s boxy KS 60 a kluznicovým systémem.
Box KS 100 je k dispozici taktéž i v šachtovém
provedení.

Základní data
Délka desek

2,00 m - 4,50 m

Výška desek

2,40 m / 2,60 m

Výška nást. desek

1,30 m

Průchozí výška

1,52 m / 1,56 m

Hmotnost

1399 kg - 2715 kg

KRINGS pažící systémy
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KS 60

V rámci své třídy je box KS 60 určen pro vysoké zatížení, má
nízkou hmotnost a vysokou úroveň bezpečnosti. Tyto vlastnosti
činí tento box ideální pro pažení v otevřeném prostředí i na
středních výkopech v městském prostředí.
V závislosti na hloubku výkopu a po konzultaci s naším technickým
oddělením, se může v určitých případech zvýšit zatížení desek.
Rozpěry jsou kompatibilní s boxy KS 100 a s kluznicovým systémem.

Základní data
Délka desek

2,00 m - 3,50 m

Výška desek

2,00 m / 2,40 m

Výška nást. desek

1,00 m / 1,30 m

Průchozí výška

1,00 m / 1,36 m

Hmotnost

1185 kg - 1565 kg
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KVL

Tento malý ocelový box je navržen speciálně pro práce
v městské zástavbě. KVL box je ideální pro pokládku a
modernizaci plynových, vodovodních potrubí, telefonních a
napájecích kabelů a linek
Navzdory nízké hmotnosti jsou smontované boxy stabilní a jsou
vhodné jak pro instalaci v předem vykopaném výkopu, tak
i metodou postupného zapouštění do výkopu.
S pomocí adaptéru, lze v případě potřeby, použít rozpěry z boxů KS
60 a KS 100

Základní data
Délka desek

2,00 m - 3,50 m

Výška desek

1,50 m / 2,00 m / 2,40 m

Výška nást. desek

0,50 m / 1,00 m

Průchozí výška

0,72 m / 0,97 m / 1,30 m

Hmotnost

527 kg - 1123 kg

KRINGS pažící systémy
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Flex pažení

Krings Flex pažení je alternativa šetrná k životnímu prostředí, je
ideální pro pokládku plynových a vodovodních přípojek až do
hloubky 1,50m.
Ocelové nosníky se jednoduše našroubují na dřevěné fošny, které
si dodá zákazník.

Základní data
Délka desek

2,00 m / 2,25 m / 2,50 m / 3,00 m

Výška elementu

0,50 m / 1,00 m / 1,50 m

Průchozí výška

0,22 m / 0,60 m

Tloušťka desek

5 cm / 6 cm / 7 cm

Hloubka výkopu

up to 1,50 m
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GIGANT - hliníkový box

GIGANT lehké hliníkové pažení je ideálním řešením pro výkopy
v městských oblastech. Stavebnicový systém je vyroben z hliníku
a vyplňuje mezeru mezi ocelovými systémy a pažení pomocí
dřevěných prken.
Sortiment je rozdělen do několika oblastí, s cílem uspokojit
odlišné požadavky dnešních staveb. Stavebnicový systém lze
kombinovat a doplňovat podle potřeby.

Základní data
Hloubka výkopu

do 4 m

Šířka výkopu

do 2,18 m

Hmotnost

dle délky a výšky
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Staveništní komunikace

Použití moderní staveništní komunikace alternativně ke klasickým
přístupovým cestám pro bagr, otevírá nové technické a
ekonomické možnosti. Pokládku jednotlivých panelů staveništní
komunikace lze provést bez rozsáhlých přípravných zemních prací.
Na základě jednoduché konstrukce a speciálních spojovacích
prvků, lze pokládku provést relativně rychlým tempem. Z
nákladního automobilu jedoucího pozpátku, bagr postupně bere
jednotlivé panely komunikace, následně se panely pomocí spojek
propojí.

Základní data
Délka

2340 mm

Šířka

3800 mm

Výška

160 mm

Hmotnost

869 kg

Plocha

8,892 m²

Max. zatížení

12 t náprava

Ostatní produkty
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PE staveništní
komunikace

Naše PE staveništní komunikace nabízí nízkou hmotnost a vysokou
přepravní kapacitu. Jednoduchá pokládka, snadná přeprava a
možnost použití pro různé povrchy.
Právě toto dělá tuto komunikaci nízkonákladovým řešením pro Vás.
Použití pro staveniště, rozšíření existujících cest, zvětšení
skladovací plochy, podklad pro jeřáb. Při použití geotextilie poskytuje komunikace dostatečnou ochranu citlivých povrchů - např.
zámkové dlažby, kamenných povrchů apod.

Základní data
Délka

2500 mm

Šířka

3000 mm

Výška

38 mm

Hmotnost

290 kg

Max. zatížení

160 tun na m2 (v závislosti na terénu)

The right shoring
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Parametry
Pažící systém

dop. hloubka*

E+S kluznicové systémy
Jednoduchý lineární systém
Dvojitý lineární systém
Hloubkový lineární systém

4,50 m
9,00 m
14,00 m

Jednoduché lineární městské pažení

4,50 m

Dvojité lineární městské pažení

9,00 m

Jednoduchí lineární šachta

4,50 m

Dvojitá kluznicová šachta

6,50 m

E+S boxové systémy
Boxy LBR

4,00 m

Medium boxy, Magnum boxy

6,00 m

Linearní boxy

6,00 m

Manhole

6,00 m

Dragbox

4,00 m

KRINGS kluznicové systémy
Jednoduchý kluznicový systém EG PV

4,00 m

Dvojitý kluznicový systémDG PV

6,00 m

Jednoduchý městský paralelní systém shoring

6,00 m

Kluznicová šachta EG Eck/DG Eck

6,00 m

KRINGS boxové systémy
KVL

3,50 m

KS 60

5,00 m

KS 100, KS 100 Eck

6,00 m

Univerzální DKU komorový box

6,00 m

Flex-Verbau

1,50 m

GIGANT hliníkové pažení

4,00 m

Pažnicový stroj DPV

6,50 m

*Hloubka záleží na konkrétních půdních podmínkách. Toto jsou doporučené hodnoty
Pro další informace nás prosím kontaktujte.

thyssenkrupp Infrastructure GmbH
Ottostraße 30
41836 Hückelhoven-Baal, Germany
P: +49 2433 453 - 0
F: +49 2433 453 - 100
www.thyssenkrupp-infrastructure.com
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