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Przyjazny dla środowiska naturalnego
Wysoka trwałość
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Kontenery mieszkalne

Tablice reklamowe/transparenty

Drogowskazy

Suszarnie bielizny

Wiaty przystankowe

Znaki drogowe

Namioty imprezowe

Zadaszenia

Mostki nawodne

Wyposażenie placów zabaw

Parasole / osłony słoneczne

Urządzenia maskujące

Szafy

Ochronne ściany akustyczne

Pylony

Polery

Parki paneli baterii słonecznych

Pawilony

Wyposażenie parków

Ogrodzenia siatkowe

Uliczne słupki odblaskowe

Lekkie hale magazynowe

Rusztowania wspinaczkowe

Płoty przemysłowe

Płoty drewniane

Drewniane tarasy/ścieżki

Znaki informacyjne

Bariery łukowe

Domki ogrodowe/szklarniowe

Maszty antenowe

Gotowe garaże

Maszty ﬂagowe/oświetleniowe

KSF FP 140
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I OD FUN
SPECJALISC
Kołowroty na przejściach

Wiaty

Skrzynki pocztowe

Lampki przyziemne

ławki

Reklamy na bandach

bariery

Pojemnik na odpady

Przykłady zastosowania

Budowle halowe / imprezowe

Ogród / czas wolny

Budowle kontenerowe

Płoty

Panele baterii słonecznych

Szyldy reklamowe

maszty

Technika ruchu drogowego

Budowle miejskie / galowe

Budowle drewniane

KSF FE 140

KSF PV T

KSF PV M

KSF G3

KSF G4
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Nowoczesna zabudowa
fundamentów
na wszelkich gruntach
Nowoczesna zabudowa
fundamentów
na wszelkich gruntach

W trudnym terenie skalistym ze sprzętem do wstępnego nawiertu (VII klasa gruntu)
W trudnym terenie skalistym ze sprzętem do wstępnego nawiertu (VII klasa gruntu)

Oszczędność kosztów i czasu
Statycznie sprawdzony
Bez wykopów i betonowania
Najwyższa stabilność

Przyjazny dla środowiska naturalnego
Wysoka trwałość
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FUNDAMENTY WKRĘCANE

KSF 90

KSF U
KSF 66

KSF HP 66

KSF LP

KSF K76

Dobór typu fundamentu dla różnych dziedzin zastosowań

Zabudowa fundamentów na wszelkich
rodzajach gruntu, aż do opornych
skał. (VII klasa gruntu)

Istota działania
fundamentów wkręcanych:
Szybko:
przy osadzaniu w fundamencie
wkręcanym można regulować. Dzięki
temu zawsze uzyskujemy ustawienie
pionowe. Większe średnice masztów i
obciążenia montuje się na fundamencie
przy użyciu płyt kołnierzowych

Krańcowo

stateczny
Z płytami kołnierzowymi dobieranymi modułowo, stosownie do
każdorazowych obciążeń statycznych

Korpus stożkowy
Stanowi prowadzenie dla wstawianego
słupka rurowego, który centrujemy
do pionu albo za pomocą grysu, albo
przez chroniony patentem mimośród.
(System dokładnego centrowania)

Modułowo:
z płytami kołnierzowymi,
dobieranymi modułowo,
stosownie do obciążeń
statycznych

Alternatywnie wysoką stabilność
zapewnia użycie opatentowanego
mimośrodu.

Diagram przebiegu próby statycznej przy osiowym nacisku i ciągu na fundament
wkręcany w półstałej glebie łąkowej lub lessowej

Nowatorsko:
mimośród, opatentowany system dokładnej
regulacji perfekcyjnego
wypionowania.

Charakterystyka robocza przy ciągu
osiowym na glebie łąkowej lub lessowej półstałej
90,0

Szybko:
za pomocą granulatu z
łamanego grysu
granitowego uzyskujemy wygodny
i szybki montaż masztu.

Grunt
Podczas wkręcania fundamentu zostaje
sprasowany i zagęszczony. Dzięki temu
uzyskujemy mocne trzymanie. Nie
musimy usuwać i odwozić ziemi.

Statyka

Nasze
systemy
mocowania

Pionowo:

Pewnie:

Trwale:

Dokładna regulacja i
wypionowanie dzięki
opatentowanemu
mimośrodowi wzgl.
granulatowi

stożkowy kształt fundamentu wkręcanego
zagęszcza grunt i gwarantuje stabilność
i niezawodność.

odkuty ze stali,
ocynkowany ogniowo
funda-ment wkręcany
gwarantuje najwyższą
trwałość i stabilność.

Przesunięcie 1mm
Przesunięcie 2 mm
Przesunięcie 5 mm
Przesunięcie 10 mm

80,0
70,0

Przyjazne dla
środowiska i
mobilne:

60,0
50,0
40,0
30,0
20,0

rozłączność między
wkrętem a gruntem
umozliwia szybką
zmianę lokalizacji

10,0
0

0

0,5

1,0

2,0

1,5

2,5

Długość fundamentu [m] 0,5

Fundament wkręcany

Charakterystyka robocza przy ciągu

odkuty z kawałka stali, ocynkowany
ogniowo, z przyspawaną spiralą
wkrętną.

osiowym na glebie łąkowej lub lessowej półstałej
140,0

Przesunięcie 1mm
Przesunięcie 2 mm
Przesunięcie 5 mm
Przesunięcie 10 mm

120,0
100,0

Pozostałe zalety fundamentów wkręcanych Krinnera
obok oszczędności czasu i kosztów :

Statycznie sprawdzone – oszczędność czasu i pieniędzy

Potwierdzone badaniami wielkie obciążenia naciskowe, wyciągowe i boczne
żadnych wykopów, żadnego betonowania

Dzięki nowatorskiemu systemowi budowy fundamentów metodą Krinnera oszczędzacie czas i pieniądze.
Kompetencja, jakość i niezawodność cechują pionierów nowoczesnej konstrukcji fundamentów. Innowacja jest
dla Þrmy czynnikiem rozstrzygającym, tak więc Krinner od ponad 10 lat rozwija nowe systemy rozwiązań fundamentów, oszczędnych w czasie i kosztach.

przyjazne dla środowiska, żadnych betonowych plomb
otoczenie pozostaje nietknięte
żadnych zakłóceń w krajobrazie
użycie natychmiastowe, brak przestojów
wysoka wydajność montażu dzięki specjalistycznym maszynom

Na całym świecie użytkownicy stosują już fundamenty wkręcane Krinnera i są zachwyceni ich obsługą i
stabilnością oraz rożnorodnością zastosowań.

fundamenty specjalne dla szczególne głębokich posadowień fundamentu
oszczędny demontaż, teren zachowany w pierwotnym stanie

Siła nacisku [kN]

System zabudowy fundamentów metodą Krinnera
daje najwyższą stabilność!
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Długość fundamentu [m] 0,5

Sprawdzone statycznie!

żadnych kosztów usuwania, gdyby fundament okazał się zbędny

Możliwości zastosowań fundamentów wkręcanych Krinner

Technika ruchu
drogowego

Uliczne słupki
odblaskowe

Szyldy reklamowe /
maszty

Urządzenia
reklamowe

Tarasy / ścieżki

Płoty

Ekrany akustyczne

Ogród / czas wolny

Budowle miejskie /
galowe

Budynki
mieszkalne / hale

Budowle
kontenerowe

Szklarnie

Budowle
drewniane

Panele baterii
słonecznych

Budowle halowe /
imprezowe

FUNDAMENTY WKRĘCANE

dzięki nowo powstałemu systemowi fundamentów wkręcanych
Krinnera uzyskano najkrótsze
czasy montażu

Ostrokrawędzisty, łamany grys granitowy szczególnie twardy i szorstki.
Umacnia i stabilizuje słupek rurowy w
fundamencie wkręcanym

Siła wyrywająca [kN] 90

Słupek rurowy

