3 terratrak® türü

Çok ağır yüklere karşı kesin koruma
3 terratrak® karo türünün hepsi de, birbirine tam olarak geçerek kilitlendiğinden, farklı derece koruma

gerektiren alanlarda farklı karolar kullanılabilir. Benzersiz tasarımı, çime zarar gelmemesini sağlar ve 100
mm'lik (4 inç) örtüsü, çimene su girmesini engelleyen bariyer işlevi görür.

terratrak plus®

Konserlerde müzik aletlerinin ve ekipmanlarının sahneye getirilme (loadin) ve konser sonrasında sahneden kaldırılma (load-out) süreçleri için
özel olarak geliştirilmiş terratrak plus® , dünyaca ünlü sanatçıların ve
grupların konserlerine ve spor etkinliklerine, oyun alanlarını herhangi bir
riske sokmadan hızlı ve başarılı bir şekilde ev sahipliği yapmalarını
sağlayarak dünya çapındaki stadyumların ve arenaların tercih ettiği
ürün olarak kendini kanıtlamıştır.
Organizatörler yıllardır, önemli bir zarara neden olmadan stadyum
alanına, ağırlığı 100 tonu geçen vinçler, forkliftler ve kamyonlar
getirmelerini sağlayan bir ürün arayışındaydı.
Kolay kullanım, esneklik ve çim yüzeyinin korunması açısından terratrak
plus®, pazardaki tüm ürünlerden üstündür.
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Kesintisiz fotosentez ve hava sirkülasyonunun gerekli olduğu doğal
kalitede çim sahalar için özel olarak tasarlanmıştır. Spor
etkinliklerinin olmadığı günlerde üzeri kaplandığında güzel bir
çimen rengi ve sağlıklı bir görünüm sağlar.
terratrak-WF® , hastalığı azaltan hava akımı oluşturmak için
karonun alt tarafından 10 mm kadar uzanan 25 adet patentli
dairesel ayaklarla donatılmıştır.

terratrak®’ın yaratıcı bir özellik olan yuvarlak yivli geometrisi, hafiflikle birlikte rakipsiz
bir dayanıklılık ve herhangi bir ürünün en hızlı şekilde döşenmesin sağlar. İki kişi bir
defada 4 karoluk terratrak-NF® ya da 4,84 m²'lik (52 ft²) terratrak-WF® i döşer.

terratrak-NF® (Ayaksız)

Üstün dayanıklılığın gerekli olduğu uygulamalarda kullanılan
yapay çim konusunda terratrak-NF® kesin çözümdür.
Yuvarlak yivler, yükü eşit bir şekilde dağıtır ve lekeler, hafif bir
fırçalama işlemiyle kolaylıkla atılır.

Fiyatın önemi YOK! HER Etkinlikte Kullanılabilen En Güçlü, En
Uygun Maliyetli Sistemler!

3 terratrak® türünün teknik özellikleri:
Boyutlar

Fiziksel boyut: 1,21 m (4’) x 1,21 m (4') x 38 mm (1½”).
Teslim edilmeden önce terratrak-plus® karoları 2'li olarak cıvatalanır. terratrakNF® & terratrak-WF®’ler 4'lü paneller halinde cıvatalanır ve cıvatalanan paneller,
paletlerde teslim edilir . Takıldığında her karo 1,21 m² (13.02 ft²), ölçüsünde
"kullanılabilir" bir alana sahiptir. Bu da, 4,84 m² (52.ft²) ölçüsünde 4 karo ve 2,42 m²
(26 ft²) ölçüsünde 2 panel anlamına gelir.

Ağırlık

terratrak-plus® Karo başına 23 kg (51 lbs) veya her iki panel için 46 kg (101 lbs)
terratrak-WF® Karo başına 13 kg (29 lbs) veya her 4 panel için 52 kg (116 lbs)
terratrak-NF® Karo başına 12 kg (26,4 lbs) veya her 4 panel için 48 kg (106 lbs)

Malzeme

Saf Yüksek Yoğunluklu, UV Stabilizatörlü Polietilen

Üretim Yöntemi

Üfleme ajanı kullanılarak, hücresel çekirdeği geliştiren dayanıklılığa sahip, işleme
köpüğü kalıplaması yapan enjeksiyon kalıbı

Sıcaklık Aralığı

-20ºC ila 45ºC (-4ºF ila 113ºF)

Statik Yük

terratrak plus®
Noktaya düşen ağırlık 20 mm çap = 1.173 kg - 1” kare = 5.308 lbs
Dağınık yük 164 kN /150 mm kare 7.288 kN / m² - 152.232 lbs / ft² 1.370.090 lbs /yd²
terratrak-NF® ve terratrak-WF®
Noktaya düşen ağırlık 20 mm çap= 560 kg - 1” kare = 2.813 lbs
Dağınık yük 88 kN /150 mm kare 3.910 kN / m² - 80.682 lbs / ft² 726.147 lbs /yd²

Yangın Gereklilikleri

Ayrıca hazırlanmış yangın testi raporuna bakın

Renkler

Işığın geçmesini sağlayarak sararma olmadan çimenin büyümesini sağlayan
şeffaf doğal malzeme. Yapay çimde çeşitli renk seçenekleri mevcuttur.

Temizlik

Yüksek basınçlı su püskürtmeli yıkama sistemleri

Garanti/ Kullanım
Ömrü Beklentisi

terratrak plus® : 3 yıl sınırlı garanti (1. yıl=tam 2. yıl=75% 3. yıl=50%). Gerçek
kullanım ömrü yaklaşık 10 yıldır.
terratrak-NF® ve terratrak-WF® : 5 yıl garantisi vardır ama gerçek kullanım ömrü
beklentisi yaklaşık 20 yıldır.

Kayma Direnci

Yerleşik kayma dayanıklılığına sahip yüzey.

Dünyanın 1 Numaralı Çim Koruması
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