OV90 TUNEL
8 m a 9,30 m

=

RICHEL:
GRCUP

>>> VYŠŠIA ÚČINNOSŤ
OV90: 2,3 KRÁT SILNEJŠÍ PROFIL

Rám je vyrobený z pozinkovaných oceľových rúr s
procesom Sendzimir ktoré spĺňajú normy EN 10-346 a EN
13031-1.
> Oceľová rúra OV90 HT (vysokopevnostná): je schopná uniesť zaťaženie 2,3-krát
vyššie ako OV60(štandardná oceľ). Pri rovnakom zaťažení je priehyb pri OV90 HT
je 2,4-krát nižšia ako pri OV60 rúre.
> Oblúky (90 x 1,5 mm oválna rúra) vzdialenosti medzi oblúkmy do 3 m od seba
podľa oblastí inštalácie.
> Upevnenie k zemi: krížové kotvy.

Zosilnené konce

> Výstuhy Ø 32 x 1,5 mm alebo Ø 33,7 x 2,2 mm (5 radov, vrátane 2 na úrovni
zeme).
> Zosilnené konce: dodatočné výstuhy a diagonálne spojovacie tyče.

Zaťaženie konštrukcie je až 40 kg/m2 na plodiny a ponúka
ochranu aj pred snehom a vetrom
> Rúra Ø 32 x 1,5 mm.
> Výška pod žlabom: 2,10 m až 2,50 m, bez výstuže alebo s dvoma výstužami, v
závislosti od modelu

Tunel 9,30 m :
až 7 pestovateľských radov

> Nosnosť: Tunel 8 m: až 6 pestovateľských radov 40 kg/m2
Tunel 9,30 m: až 7 pestovateľských radov 40 kg/m2

Riešenia tunela OV90 umožňuje jednoduchú a rýchlu
inštaláciu.
>

Menej oblúkov = menej dielov ktoré je potrebné inštalovať.

>

Ešte rýchlejšia montáž vďaka bezzvarovému krížu Richel

Richel bezzvarový kríž
(patent č.2954960)
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MOŽNOSTI
>

Štíty

Dvíhacie štíty

>

Rolovací šťít

Rolovacie bočné vetranie

Hrebeňové odvetrávanie s fóliovým
posuvom

Ohrievače vzduchu

Kvapkové zavlažovanie

Ventilácia

Polmesiacové otváranie

>

Štít s posuvnými dverami

Vybavenie

Zavlažovacie rampy

Skupina RICHEL® bola založená v roku 1964. Je francúzskym
špecialistom a európskym lídrom vo výrobe fóliovníkov. Už
viac ako 50 rokov sa zaväzujeme garantovať kvalitu našich
produktov, inovácie a dodržiavanie termínov pre dlhodobé
partnerstvo.
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