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Sklolaminátové (GRP) rukávy
Sklolaminátové rukávy jsou vyráběny pomocí vyspělé produkční technologie RTM, zajišťující jednolitou lisovanou obrubu s
hladkou povrchovou úpravou. Rukávy jsou dodávány s lepivou těsnící hmotou, díky níž vznikne vodotěsné spojení s rámem.
Silná nekorozivní struktura poskytuje vynikající povrch pro beton.
Čtvercové a obdélníkové poklopy
Kód a popis produktu

FL76-SK300

FL140-SK300

FL140-SK300

300mm hluboké rukávy, které jsou kompatibilní s FL140

FL96-SK300

275mm hluboké rukávy, které jsou kompatibilní s FL96

FL900-SK300

275mm hluboké rukávy, které jsou kompatibilní s FL900

FL10-76-SK300

278mm hluboké rovné rukávy, které jsou kompatibilní s FL10 a FL76

FL60-SK250

254mm hluboké rovné rukávy, které jsou kompatibilní s FL60

FL450-SK300

300mm hluboké rovné rukávy, které jsou kompatibilní s FL450

Kulaté poklopy – zvonové/rozšiřující se
Kód a popis produktu

FL100-SK250

FL100-SK250

254mm hluboké rukávy, které jsou kompatibilní s FL100

FL90-SK250

252mm hluboké rukávy, které jsou kompatibilní s FL90

FL760-SK300

300mm hluboké rukávy, které jsou kompatibilní s FL760

FL90-SK300

Kulaté poklopy – rovné rukávy
Kód a popis produktu

FL100-SK300

FL120-SK300

FL100-SK300

300mm hluboké rukávy, které jsou kompatibilní s FL100

FL36-90-SK400

430 mm hluboké rukávy, které jsou kompatibilní s FL36 a FL90

FL90-SK300

300mm hluboké rukávy, které jsou kompatibilní s FL90

FL600-SK300

300mm hluboké rukávy, které jsou kompatibilní s FL600

FL180-SK300

300mm hluboké rukávy, které jsou kompatibilní s FL180

FL120-SK300

290mm hluboké rukávy, které jsou kompatibilní s FL120

Zámky poklopů/rámů

Bezpečnostní zámky mohou být nainstalovány na rám nebo mohou být vlisovány do poklopu.
Kód a popis produktu

FIB76-L

FIB90-L

FL-RL

FIB2-L

FIB-L

Na rám namontovaný zámek použitelný na poklopy FL1, FL3 a FL10

FIB45-L

Na rám namontovaný zámek použitelný na poklopy FL45

FIB76-L

Na rám namontovaný zámek použitelný na poklopy s plochým
těsněním FL450, FL60, FL76, FL900, FL96 a FL140 (pro FL140 jsou
potřeba dva)

FIB90-L

Na rám namontovaný zámek použitelný na poklopy s plochým
těsněním FL120, FL180, FL600, FL760, FL90 a FL100

FIB2-L

Zapouzdřený zámek krytu použitelný pro všechny poklopy s
plochým těsněním

FL-RL

Zapouzdřený visací zámek krytu použitelný pro poklopy s plochým
těsněním FL120, FL180, FL600, FL760, FL90 a FL100

FL-SL

Zapouzdřený visací zámek krytu použitelný pro poklopy s plochým
těsněním FL450, FL60, FL76, a FL900

Vodotěsné poklopy s plochým těsněním
Vysoce kvalitní vodotěsný, snadno odstranitelný, bezšroubový kompozitní poklop šachty je dostupný v celé škále velikostí a
nosností. Velké poklopy jsou určeny pro přístup do nádrží.
Menší poklopy jsou vhodné pro přímé plnění, vzdálené plnění, přístup k manuální měrce na kontrolní šachtě. K dispozici jsou
zámky. Všechny poklopy mají standardní nosnost C250 (25 tun). Verze pro velké zatížení D400 (40 tun) jsou k dispozici také.
Kulaté poklopy

Kód a popis produktu

FL90

FL120-MW

FL100

1020mm průměr. Poklop s plochým těsněním a kompozitním rámem

FL90

900mm průměr. Poklop s plochým těsněním a kompozitním rámem

FL760

760mm průměr. Poklop s plochým těsněním a kompozitním rámem

FL600

600mm průměr. Poklop s plochým těsněním a kompozitním rámem

FL180

450mm průměr. Poklop s plochým těsněním a kompozitním rámem

FL120

300mm průměr. Poklop s plochým těsněním a kompozitním rámem

FL120-MW

Poklop o průměru 300 mm s plochým těsněním a kompozitní rám s
identifikačním štítkem

FL120-GP

Poklop o průměru 300 mm s plochým těsněním a kompozitní rám s
identifikačním štítkem uzemňovacího bodu

Kulaté a obdélníkové poklopy
Kód a popis produktu

FL140

FL76

FL140

Poklop o průměru 1400 x 700mm s plochým těsněním a aluminiovým rámem

FL900

Poklop o průměru 900 x 900mm s plochým těsněním a aluminiovým rámem

FL96

Poklop o průměru 900 x 600mm s plochým těsněním a aluminiovým rámem

FL76

Poklop o průměru 760 x 760mm s plochým těsněním a aluminiovým rámem

FL60

Poklop o průměru 600 x 600mm s plochým těsněním a aluminiovým rámem

FL450

Poklop o průměru 450 x 450mm s plochým těsněním a aluminiovým rámem

Vyvýšené poklopy s protidešťovým těsněním
Náš základní nezapečetěný poklop s protidešťovým těsněním je navržen s jednoduchou kontrolou vody a s rámem. K dispozici
jsou zámky. K dostání je nosnost C250 (25 tun). Poklopy jsou vhodné pro všechny aplikace obslužného prostoru.
nahrazující kulaté poklopy
Kód a popis produktu

FL42

Protidešťový vyvýšený poklop o průměru 1075mm*

FL36

Protidešťový vyvýšený poklop o průměru 900mm*

* rámy nejsou k dispozici

FL42

FL36

Čtvercové a obdélníkové poklopy
Kód a popis produktu

FL45

FL3

FL10

Protidešťový poklop o průměru 766 x 766mm s aluminiovým rámem

FL1

Protidešťový poklop o průměru 600 x 600mm s aluminiovým rámem

FL3

Protidešťový poklop o průměru 600 x 766mm s aluminiovým rámem

FL45

Protidešťový poklop o průměru 450 x 450mm s aluminiovým rámem
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Poklopy s jedním nebo vice inspekčními víčky
Náš prémiový sortiment poklopů je dostupný s jedním nebo dvěma víčky. Jsou navrženy tak, aby umožňovaly snadný přístup
k manuální měrce, stejně jako ke stáčecím a rekuperačním koncovkám.Kanálové poklopy mohou být také barevně odlišeny,
aby dokázaly identifikovat druh paliva. Všechny poklopy mají standardní nosnost C250 (25 tun). Verze pro velké zatížení D400
(40 tun) jsou k dispozici také.
Poklopy s duálními víčky
Kód a popis produktu

FL100-MP16
FL100-MP550
FL90-MP

FL90-MP

Poklop s plochým těsněním o průměru 1020mm, dvě víčka
(průměr 254mm) na centrálním a kompozitním rámu o
průměru 406mm
Poklop s plochým těsněním o průměru 1020mm, dvě víčka
(průměr 254mm) na centrálním a kompozitním rámu o
průměru 550mm
Poklop s plochým těsněním o průměru 900mm, dvě víčka
(průměr 254mm) na centrálním a kompozitním rámu o
průměru 406mm

FL100-MP16

Poklopy s jedním víčkem
Kód a popis produktu

FL90-CD

FL76-CD

FL100-OD

FL100-CD

FL100-CD

Poklop s plochým těsněním o průměru 1020mm, centrální víčko
(průměr 254mm)

FL100-OD

Poklop s plochým těsněním o průměru 1020mm, decentrální víčko
(průměr 254 mm), 203mm od středu

FL100-CF

Poklop s plochým těsněním o průměru 1020mm, centrální víčko
(průměr 254mm)

FL100-OF8

Poklop s plochým těsněním o průměru 1020mm, decentrální plnící
víčko (průměr 254 mm), 203mm od středu

FL100-OF275

Poklop s plochým těsněním o průměru 1020mm, decentrální plnící
víčko (průměr 254 mm), 203mm od středu

FL90-CF

Poklop s plochým těsněním o průměru 900mm, centrální víčko
(průměr 254 mm)

FL90-OF

Poklop s plochým těsněním o průměru 900mm, decentrální plnící
víčko (průměr 254mm)

FL90-CD

Poklop s plochým těsněním o průměru 900mm, centrální víčko
(průměr 254 mm)

FL90-OD

Poklop s plochým těsněním o průměru 900mm, decentrální víčko
(průměr 254mm)

FL76-CD

Čtvercový poklop o průměru 760mm, centrální víčko (průměr 254mm)

kryt inspekčního víčka
Kód a popis produktu
FC-254

Poklop s plochým těsněním o průměru 254 mm

Zvedací páky
Kód a popis produktu

FL7

FL7A

FL7A-ENCL

FL7

Ke snadnému a bezpečnému sejmutí a opětnému usazení
vyvýšených poklopů a plochých poklopů bez těsnění

FL7A

S nožní pákou určenou k prolomení těsnění u vodotěsných
poklopů s plochým těsněním. Lze použít k sejmutí všech typů
poklopů Fibrelite

FL7A-ENCL

Zamykatelná skříňka o rozměrech 910 x 362 mm k uschování
dvou zvedacích pák (páky nejsou součástí produktu)
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Přední světová značka vysoce kvalitních
lehkých kompozitních přístupových poklopů
nabízející nejlepší poměr odolnosti k
hmotnosti v průmyslovém odvětví
Firma zaujímá přední místo, pokud jde o kvalitu a inovace

Snadné a bezpečné sejmutí a zpětné usazení

Fibrelite je preferovanou značkou významných ropných
firem na celém světě. Každý poklop Fibrelite je vyroben
pomocí nejnovější technologie RTM, takže výsledkem je
speciálně zkonstruovaný monolitický kompozitní produkt.
Už od roku 1980 zaujímá Fibrelite přední místo, pokud
jde o sklolaminátovou (GRP) technologii, a byla první
firmou, která navrhla a vyrobila kompozitní poklopy pro
jakékoliv použití. Cílem bylo zaměřit se na zdravotní a
bezpečnostní aspekty spojené se sejmutím a zpětným
usazením tradičních těžkých kovových poklopů. Firma
Fibrelite vybudovala celosvětovou tradici vysoce kvalitních
produktů a vynikajícího poprodejního servisu. V roce 1998
firma získala akreditaci jak v oblasti standardů ISO, tak i
Britské značky kvality British Standards Kitemark.

Bylo prokázáno, že kompozitní poklopy Fibrelite jsou
ergonomicky bezpečné natolik, že je mohou zvedat
a vyměňovat jak muži, tak i ženy. Design má v sobě
zakomponované dva zvedací body pro naše speciálně
navržené zvedací páky. Ty umožňují, aby obsluha poklopy
odstranila bez pohmožděných prstů a nadbytečného
předklánění, čímž se maximalizuje bezpečnost techniky
zvedání. Váha těžiště je blízko těla, což předchází poranění
zad, jedné z nejčastějších příčin pracovní neschopnosti,
a zároveň nutnosti odškodnění za utrpěné zranění. Níže
uvedená tabulka ukazuje, že nejbezpečnější místo pro
zvedání nebo přesouvání břemene je blízko těla ve výši
pasu.

Lehké materiály, aniž by byla ohrožena jejich odolnost

Kompozitní poklopy Fibrelite jsou testovány dle normy EN
FL90
124 a jsou k dispozici v nosnostech od A15 až po F900,
v závislosti na jejich použití. Jsou lehké, odolné, snadno
sejmutelné a k mání v široké škále velikostí, tvarů a barev.
Patentovaná monolitická struktura poklopů Fibrelite
zajišťuje, že během svého používání nepopraskají, ani se
nebudou štěpit.
Shrnutí výhod

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nosnost v celém sortimentu od C250 do D400		
(EN 124)

Úplná
výška
10kg

5kg

20kg

10kg

25kg

15kg

20kg

10kg

10kg

5kg

22lb

11lb

Rameno
44lb

Loket
Výška

25kg
55lb

Výška
kloubu
spojujícího
dlaň s prsty

22lb

44lb

55lb

33lb

22lb

Široká škála velikostí a tvarů
Odolný vůči biopalivům

Nekoroduje, nepraská, ani se nedrolí

Utěsněné poklopy nepropustí vodu ani pachy
Snadné a bezpečné manuální sejmutí

Zvedací pomůcka eliminuje poranění zad a
pohmoždění prstů

Eliminuje riziko krádeže díky nulové přeprodejní
hodnotě na trhu s odpady

Neuvěřitelně silná monolitická struktura, která nemá
tendenci se štěpit
Nášlapná plocha obsahuje speciální protiskluzový
material

K dispozici je široký sortiment barev odolných proti UV
záření. Barvy se neodloupnou, ani nepopraskají
K dispozici jsou bezpečnostní zámky

Kryty je možné na přání zákazníka opatřit specifickou
grafikou na míru
Jsou antistatické

Noha od
kolene dolů

22lb

11lb

Úřad pro zdraví a bezpečnost práce
doporučuje stanovit způsobilost pro
přenášení břemen v závislosti na váze
a pozici

Ergonomické vyjádření zvedací metody
firmy Fibrelite (FL90)
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Instalace

Fungování přístupových poklopů Fibrelite je závislé na správné
instalaci a technici se musí řídit našimi specifickými instrukcemi.
Pokud plánujete ne zcela obvyklé instalace, obraťte se s žádostí
o radu na naše technické oddělení.
Naše globální prodeje a síť podpory

Firma Fiberlite byla založena v roce 1980 a v současné době
má tři výrobní továrny po celém světě. Naše ústředí je v Anglii a
operuje ve Spojeném království, Evropě, na Středním východě
a v Africe. Amerika a Kanada spadají pod naši továrnu a
prodejní pobočku ve Smithfieldu v USA. V roce 2011 Fibrelite
otevřela novou výrobní továrnu v Malajsii, která dodává výrobky
pro oblast Asie a Pacifiku. Fibrelite si vybudovala globální
síť distributorů, takže místní zástupce Fibrelite je k dispozici
kdekoliv je to nezbytné. Podrobnosti o vašem nejbližším
distributorovi lze najít na našich webových stránkách.
Odpovědnost firmy Fibrelite

Krycí poklopy FL76 a FL90 jsou akreditovány u BSI Kitemark
(britská značka jakosti). To je vaše záruka skutečnosti, že
naše výrobky jsou pravidelně podrobovány důkladnému
nezávislému testování, aby bylo zajištěno, že vyhovují přísným
standardům, pokud jde o bezpečnost, výkonnost a spolehlivost.
Navíc standard Kitemark také znamená, že systémy kontroly
kvality v továrně, kde jsou krycí desky Fibrelite vyráběny, jsou
systematicky sledovány. Značka kvality Kitemark je proto
zárukou, že firma Fibrelite vyrábí v nejvyšší možné kvalitě.
Produkty Fibrelite jsou vyráběny ve Spojeném království,
Spojených státech a Malajsii. Fibrelite zajišťuje nejvyšší kontrolu
kvality surovin a zpracování. Všechny produkty jsou vyrobeny ve
shodě s ISO9001:2008. Akreditace ISO se vztahuje na továrnu
ve Spojeném království
Technické prostředky
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Každý produkt je plně podporován prostorovými výkresy a
instrukcemi k instalaci. Pokud se chcete k těmto informacím
dostat, kontaktujte přímo Fibrelite nebo se přihlašte na naší
webové stránce www.fibrelite.com
Pokud chcete zůstat v kontaktu s veškerým děním
ve firmě Fibrelite, pak vstupte do diskusí na našich
sociálních médiích. Najdete nás na LinkedIn, Twittru,
Facebooku, Youtube a na Google Plus.
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