Kõigi sidemeeste häälekandja! Ilmub siis kui midagi höelda on!

HÖHLE SÕNUMID NR.7 - 17.10.2019

UUED MIKROTORU KIMBUD!
MultiHöhle DB 9x7/3,5+1x14/10 + Cu (Pos.1) ja
MultiHöhle DB 12x7/3,5+1x14/10 + Cu (Pos.2)
Septembrikuus värskelt avatud tehases tootsime ka juba esimesed uued tooted, milleks on Elektrilevi
poolt Last Mile projektidesse spetsifitseeritud maasisesed mikrotoru kimbud.
Kohaliku tootjana suudame paindlikult reageerida kliendi nõudlusele, arendada kiiresti välja soovitud
toote ja toota paari nädalaga koguseid, mis ei ole suurtele tootjatele huvitavad ning mille tarned
kaugemalt võtavad aega mitmeid kuid. Samuti on oluline pakendi suurus. Hiljuti tootsime Eesti Raudtee
projektile torukimpu MultiHöhle DB 5x14/10 + Cu (Pos.3), mille pakendi pikkuste osas tegime kolmele
erinevale paigaldajale kimbu pikkused lähtuvalt nende soovidest. 3000 m suurtel korduvkasutatavatel
puittrumlitel ja 2000 m ning 1000 m ühekordselt kasutataval skeleton-trumlitel. Erikujuline kimp (Pos.4)
on toodetud sellel suvel kliendi soovidest lähtuvalt Ahvenamaa projektile.
Hetkel saame me toota mikrotorukimpe, mis võivad sisaldada kuni 14 erineva diameetriga toru. Ruumi
uues tehases kasvamiseks on ja lahtikerijate lisandumisel saame kasvatada kimbud kuni 27 toruni.
Praktika naabrite juures on aga näidanud seda, et paigaldusmugavuse pärast väga suuri kimpe ei
eelistata. Soomlased kasutavad näiteks ühe 24-torulise kimbu asemel hoopis kahte 12-torulist kimpu.
Väiksemat kimpu on hoopis kergem käsitleda (pööretel painutada) ja sealt on ka lihtsam saada kätte
ühte toru väljavõtte tegemiseks. Kimbud ühes kaevikus on erinevat värvi (nt. valge ja sinine), et oleks
lihtne eristada (näiteks
paaris ja paaritud
numbriga maju). Juba
trassi projekteerimisel
tasuks silmas pidada,
et suuremal kimbul on
ka suurem materjali
kadu. Tehes esimesse
hoonesse väljavõtte,
jääb ülejäänud tänava
pikkuses see toru
kimbust kasutamata.
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Toodame mikrotoru kimpe vastavalt kliendi spetsifikatsioonile
Pakendi kogused 500 kuni 3000 m
Väiksemaarvulisi torukimpe on lihtsam paigaldada!

UUED KIMBUD SLO-s, Energo Veritases ja Esvikas juba saadaval !
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