n owości techniczne

R.Fijalo-Poland

Zamiast kreta
Podczas największych imprez targowych warto przypatrywać się
nie tylko propozycjom przygotowanym przez czołowych globalnych producentów maszyn budowlanych. Ciekawa potrafi bowiem być oferta również mniejszych firm, takich jak np. R.FijaloPoland z Człuchowa na Pomorzu, wprowadzająca na rynek nową
hydrauliczną maszynę przeciskową.

dzo solidną konstrukcję, niewielkie gabaryty (waga niecałe 200 kg), łatwą obsługę,
z którą swobodnie poradzą
sobie dwie osoby, a także
konieczność
wykonywania
niewielkiej komory montażowej (wykopu), co pozwala

na swobodne użytkowanie
nawet w mocno zurbanizowanym terenie. Firma R.Fijalo-Poland zapewnia pełen
serwis gwarancyjny i pogwarancyjny zestawów, których
cena wynosi zaledwie 14,5
tys. zł netto.

P

o ponad rocznym badaniu zapotrzebowania rynku wprowadziliśmy ciekawą alternatywę dla urządzeń przeciskowych typu „kret”, które w grząskim gruncie można po
prostu zgubić, tracąc w ten sposób nawet kilkadziesiąt tysięcy
złotych. Skonstruowaliśmy maszynę bardzo prostą w użyciu,
a przy tym skuteczną, której nie można stracić podczas pracy
– wyjaśnia Marek Fijało, menedżer produktu w firmie R.Fijalo-Poland. Zestaw służy do kompleksowego wykonywania
przecisków pod budynkami, drogami, chodnikami i innymi
przeszkodami w celu realizacji wszelkiego rodzaju przyłączy
oraz w pracach związanych z sieciami elektrycznymi, telekomunikacyjnymi i wodno-kanalizacyjnymi w technologii bezwykopowej, oczywiście bez konieczności przekopywania całej trasy, na której ma być umieszczony przewód bądź rura.
W skład kompletnej maszyny wchodzą: hydrauliczne urządzenie przeciskowe z kompletnym oprzyrządowaniem (rozdzielacz hydrauliczny, solidne żerdzie przeciskowe o długości 10
m, dwie głowice, dwa szwedy, łomik), podnośnik, a także zestaw optyczny (celownik optyczny + tyczki celownicze). Do
eksploatacji hydraulicznej maszyny przeciskowej potrzebny
jest agregat hydrauliczny lub minikoparka z szybkozłączem
(przepływ minimalny – 20 l/min).
Do podstawowych zalet urządzenia, producent zalicza dużą
celność – na odległość do 20 m kształtuje się na poziomie
98% (maksymalna odległość – 30 m), lekką, a zarazem bar-

34

czerwiec 2014

Hydrauliczna maszyna przeciskowa firmy R.FijaloPoland to ciekawa, a przy tym sporo tańsza alternatywa
dla urządzeń przeciskowych typu „kret”.

