Data: 2018-07-16

Ogłoszenie z serwisu ogłoszeniowego http://http://ogloszeniaslaskie.pl
Skuwanie pali CFA, kucie pali
Cena: 10.00 PLN
Rodzaj ogłoszenia:
Lokalizacja: Polska -> woj. Wielkopolskie ,miasto -> KrakĂłw , ul.
Data dodania: 2018-03-01 r.
Data ważności: 2018-05-30 r.

Opis: Firma GRAINBUD Ĺ wiadczy usĹ ugi w zakresie wykonywania hydraulicznego skuwania pali
specjalistycznym urzÄ dzeniem zaprojektowanym i przeznaczonym do tego celu. Obecnie w Polsce
spopularyzowana jest metoda skuwania gĹ owic pali przy uĹźyciu rÄ cznych narzÄ dzi elektrycznych
lub pneumatycznych. Jest to metoda bardzo czasochĹ onna i pracochĹ onna, a wydajnoĹ Ä dzienna
nie przekracza skucia 5 szt. gĹ owic pali przy 2-osobowej obsadzie.
ZdecydowanÄ przewagÄ naszej maszyny kruszÄ cej jest bardzo duĹźa wydajnoĹ Ä pracy â
nawet do 70 szt. pali dziennie przy obsadzie operator maszyny + pomocnik. Nasze urzÄ dzenie
skuwajÄ ce o masie wĹ asnej 2.5 tony zawieszone jest na koĹ cu ramienia maszyny gÄ sienicowej o
wadze 32 tony i zasiÄ gu roboczym 14 metrĂłw, co Ĺ Ä cznie stanowi niemal 35-tonowy zestaw
kruszÄ cy, pozwalajÄ cy na wykonanie wiÄ kszoĹ ci zleconych zadaĹ . Ĺ rednica skuwanych przez
nas gĹ owic pali wynosi od fi 400 mm do fi 1000 mm.

Zakres Naszych prac obejmuje :
- hydrauliczne skuwanie pali fundamentowych do Ĺ

rednicy max. fi 1000 mm

- skuwanie / kruszenie pali zbrojonych Ĺźelbetowych
- hydrauliczne skuwanie kolumn jet-grouting
- skuwanie pali prefabrykowanych
- hydrauliczne skuwanie kolumn betonowych
- hydrauliczne skuwanie pali CFA
- skuwanie innych pali betonowych w tym kwadratowych
- skuwanie pali franki

UsĹ

ugi Ĺ

wiadczymy na terenie caĹ

ego kraju, Zapraszamy do wspĂłĹ

pracy.

tagi : â
skuwanie paliâ •, â
skuwanie gĹ owic paliâ •, â
hydrauliczne skuwanie paliâ
â
kucie pali betonowychâ •, â
skuwanie gĹ owicy palaâ •, â
skuwanie pali
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•,

Ĺźelbetowychâ •, â
skuwanie paliâ •, â

skuwanie pali CFAâ •, â
kucie gĹ
hydrauliczne skuwanie paliâ •.

owicy palaâ

•, â

maszynowe

GRAINBUD
Tel : 692 472 602
biuro@grainbud.pl
grainbud.pl

Dane kontaktowe

E-mail:

grainbudfirma@gmail.com

Link do ogłoszenia: http://http://ogloszeniaslaskie.pl/pokaz_sz_ogl.php?idogl=6659
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