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Elemente pentru poduri

ELEMENTE PENTRU POD / POZE

ELEMENTE PENTRU POD / POZE

ELEMENTE PENTRU POD / PREZENTARE / CATEGORII

SW Umwelttechnik produce grinzi de pod prefabricate cu armătura aderenta. Grinzile prefabricate SW pot ﬁ folosite
pentru realizarea de poduri noi și pentru repararea podurilor aﬂate in exploatare. Grinzile SW pot ﬁ folosite pentru
podurile cu schema statica de grinda simplu rezemată, sprijinirea făcându-se pe pile și culei. Grinzile de pod tip SW se
pot realiza până la deschideri de 36m.
Grinzile SW pot ﬁ folosite pentru podurile cu schema statica de grinda simplu rezemata, sprijinerea facandu-se pe pile si
culei. Grinzile de pod tip SW se pot realiza până la deschideri de 36m. Grinzile se realizeaza din beton de cea mai buna
calitate si pot ﬁ folosite la poduri din clasa de incarcare E in Romania.In completare, podurile realizate cu grinzi SW pot ﬁ
prevazute cu trotuare prefabricate.
Grinzile produse de SW-Umwelttechnik sunt de trei categorii funcție de înălțime și pot avea diferite lungimi: grinda SW
Tip I – înălțime 0,75m, grinda SW Tip II –înălțime 1,20m și grinda SW Tip III – 1,80m.

ELEMENTE PENTRU POD / CATEGORII
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ELEMENTE PENTRU POD / REFERINȚE

6

ELEMENTE PENTRU POD / REFERINȚE / AVANTAJE

Avantajele
Grinzi de pod
- proﬁtabil prin progresarea rapidă a construcției;
- montaj independent de condițiile meteorologice;
- montaj ușor și rapid;
- nu necesită suporți intermediari;
- pot ﬁ supuse solicitărilor imediat;
- sistem veriﬁcat și certiﬁcat;
- cost redus fată de grinzile realizate în situ;
Podețe SW
- tip redus de punere în operă;
- proiectat în sistem de piese modulare ușor de manevrat și montat;
- posibilitatea de racordare cu sisteme de rigole;
- nu necesită alte lucrări de monolitizare pe șantier;
- posibilitatea de a alege diferite diametre ale tuburilor în funcție de debitul de apă pluvială;
- calitate superioară a betonului prefabricat fată de cel monolit;
- nu în ultimul rând un cost redus.

Această listă de avantaje față de soluția de soluțiile monolit poate ﬁ continuată. Aceasta demonstrând numarul mare de
soluții și aplicații atât pentru beneﬁciarul construcției, ﬁrma de construcții executantă, precum și pentru proiectanți.

Vă mulţumim pentru interesul acordat!
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