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KARTA TECHNICZNA 

SECUMAX UCHWYT WBIJANY

OPIS PRODUKTU 
Uchwyt wykonany jest z atestowanej stali konstrukcyjnej 

zabezpieczonej antykorozyjnie poprzez ocynkowanie 

galwaniczne. Element jest wyposażony w uchwyt deski 

krawężnikowej. Długość części przeznaczonej do 

utwierdzenia w gruncie wynosi 510mm, co pozwala na 

bezpieczne osadzenie uchwytu. 

ZASTOSOWANIE 
Uchwyt jest przeznaczony do zabezpieczania głębokich 

wykopów. Umożliwia wykonanie bariery składającej się 

z trzech desek.   

DOKUMENTY ODNIESIENIA 
- Oświadczenie zgodności na użycie atestowanych

materiałów oraz wykonanie zgodne z dokumentacją

projektową;

- Dokumentacja Techniczno- Ruchowa.

SPOSÓB MONTAŻU / UŻYTKOWANIA 
Uchwyt należy montować wyłącznie w gruncie nośnym 

Element jest wbijany w grunt na głębokość 500mm przy 

pomocy pobijaka w odległości nie mniejszej niż 1000mm od 

krawędzi wykopu. Po sprawdzeniu stanu utwierdzenia 

w gruncie można przystąpić do montażu słupka barierk.. 

W przypadku znacznego oporu podczas wbijania należy 

bezwzględnie zmienić miejsce osadzania uchwytu przesuwając 

położenie całej bariery lub zmniejszając odległości między 

uchwytami. Rozstaw uchwytów nie może przekraczać 2000mm 

(dla desek) i 2450mm (dla siatek). 

PRZECHOWYWANIE / TRANSPORT 
Nie działać substancjami powodującymi zniszczenie czy 

korozję stali lub powłoki cynkowej. Chronić przed 

uszkodzeniami mechanicznymi. Przechowywać 

w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wilgocią i opadami 

atmosferycznymi. Transportować przy użyciu kosza 

transportowego. 

DANE TECHNICZNO-HANDLOWE 

Nazwa 
Jednostka 

[szt.] 
Masa 
[kg] 

Numer artykułu 

Uchwyt wbijany 

1 

3,72 BH-SX-00-0-00941 

Pobijak do uchwytu wbijanego 2,75 BH-SX-00-0-00905 
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Niniejsza karta katalogowa została opracowana przez firmę FORBUILD SA i pozostaje własnością firmy. 

Przedruk, kopiowanie oraz udostępnianie karty katalogowej w całości bądź części osobom do których nie jest kierowana, bez pisemnej zgody  

firmy FORBUILD SA są zabronione. 

Podstawa prawna –Dz. U. Nr 24/1994 poz. 83 z późniejszymi zmianami. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

 


