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Bloczki Betonowe

mogą być stosowane jako ściany działowe i silosy

nadaje się do wszystkich rodzajów towarów masowych

do budowy hal i magazynów

magazyn zboża, wiórów drzewnych lub kompostu

prosty system podłączania / układania w stos

na zamówienie możliwe inne wymiary



Prezentowane zdjęcia mają charakter poglądowy.

Z uwagi na ciągłe doskonalenie produktów przedstawione 

informacje techniczne mogą ulec zmianie.

Thye-Lokenberg Betonwerke GmbH

Erlenweg 4  

D-49434 Neuenkirchen-Vörden                               

Phone +49 5493 - 99219-0                                                                                                         

Fax  +49 5493 - 99219-20                                            

info@thye-lokenberg.de

Nasze bloczki betonowe nadają się do użytku 
 komercyjnego, w rolnictwie, w sektorze prywatnym jako 
 stacjonarne lub elastyczne ściany działowe, na  przykład 
do różnych towarów masowych, takich jak  materiały 
 budowlane, gruz budowlany, kompost,  kiszonka, 
 materiał do recyklingu i wiele innych. Bloczki betonowe 
nie nadają się na ściany klinkierowe.

Bloczki betonowe są wbudowane w system  wsuwania/
układania w stosy, a ich stabilność  zapewniają 
 precyzyjnie dopasowane kołki. Dlatego nie są 
 wymagane  elementy narożne i kotwy podłogowe. 
Za pomocą wózka widłowego możesz  samodzielnie 
przesuwać lub przesuwać kamienie bez użycia 
dźwigu. Nasz produkt gwarantuje bezpieczeństwo 
 statyczne  pomimo prostego i szybkiego montażu. Z 
 przyjemnością przedstawimy Ci indywidualną ofertę na 
podstawie Twojego planu.

Bloczki Betonowe

www.thye-lokenberg.pl

Thye-Lokenberg Polska Sp. z o.o.

ul. Osiedlowa 27

PL 68-114 Tomaszowo

Tel.  +48 68 3606-199

Fax  +48 68 3606-398

thye@thye-lokenberg.pl                                     
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WYMIARY:

Posługiwać się

Mamut 

60 i 80:

Maxi i Mini:  

 · Przegrody na różne towary masowe    ·  
 · Budowa hal lub systemów 
   magazynowych
 · Ściany przeciwpożarowe

 · Ograniczenia obszaru i ścieżki
 · Ściany ogrodowe
 · Przegrody, ścianki działowe i ściany 
   oporowe

Przeznaczenie
Długość

w cm
Szerokość

w cm
Wysokość

w cm
Waga
w kg

Mamut 80
160 80 60 1.780

80 80 60 890

Mamut 60

180 60 60 1.528

120 60 60 1.017

60 60 60 509

Maxi
120 60 20 320

60 60 20 160

Mini
80 40 20 135

40 40 20 67,5


