Sigma II termékadatlap

SIGMA II
Jelentős megtakarítás
A Sigma II ötvözi a jól ismert Sigma II szerelési rendszerünk előnyös telepítési
tulajdonságait az acél alkatrészek költségelőnyeivel. A galvanizált szerelési
rendszer kitűnik egyszerű, funkcionális kivitelével. A kupak profilú oszlopok
hozzájárulnak a nagyobb teherbíró képességhez és stabilitáshoz,
ugyanakkor csökkentik az anyagszükségletet is.
Maximális élettartam
A Sigma II alapvető jellemzője a hosszú élettartam. A különleges bevonat
hatékony és hosszú távú védelmet nyújt. Ezáltal garantált a jelentősen
nagyobb korrózióvédelem, ami maximális élettartamot biztosít a
rendszernek.
Kitűnő rugalmasság
Két oszlopos rögzítési rendszerként a Sigma II tökéletesen alkalmas rugalmas modul konfigurációk kialakítására. A projekt követelményeitől függően
különböző alapzatok alkalmazásával telepíthető, például az oszlopok földbe
döngölésével, földcsavarokkal, vagy beton alapzatnál talplemez
használatával. Az állítható csatlakozó a cölöp és a modul sín között lehetővé
teszi a telepítést kelet/nyugati lejtésű terepen.
Környezetbarát
A rendszer fejlesztése és gyártása tanúsítvánnyal ellátott fenntarthatósági
szabványok szerint történt. Emellett a rendszer elemei újrahasznosíthatók és
könnyen szétszerelhetők.
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Sigma II termékadatlap

40 m-t, a helyi hőmérsékleti tartománytól függően

