
ФАКТИ щодо terratrak plus:
•  НАЙМIЦНIШИЙ ….....................

•  ГАРАНТІЯ ……..............................

•  БЕЗПЕЧНИЙ ……………………....

•  ПЕРЕВІРЕНИЙ …………….............

terratrak®plus Проїжджа частина на
Критих / Відкритих аренах

1,057 + PSI – Незалежнi  Випробування 

10 років - вкл. замки / з’єдн. елементи

Сертифікована не слизька поверхня

Придбаний великою кількістю національних
стадіонів по всьому світу, більше, ніж всі інші
продукти разом узяті



terratrak®plus  

ОДИН Продукт - П'ЯТЬ Рішень
Кожен з урахуванням ваших конкретних потреб!



terratrak®plus
Рішення

Всі 5-ть Рішень terratrak plus засновані на 
всесвітньо відомої технології terratrak plus, 
яка була розроблена для створення 
високопродуктивних Під'їзних шляхів & 
Захисту трав'яного газону.

Кожне з 3-ти рішень було розроблено індивідуально і для конкретних 
завдань для внутрішнього і зовнішнього застосування.

terratrak®plus

terratrak®plusSFV

terratrak®plusSID

..з УФ-стабілізатором & Герметичний
для використання на Натуральному | Гiбридному | Штучному
газоні & інші поверхні

Напівпрозорий

.. з УФ-стабілізатором & Герметичний
Штучний газон 

Сірий колір
Відкритi стадiони

.. з УФ-стабілізатором & Не герметичний
Штучний газон | Легкоатлетичні доріжки

Сірий колір
Відкриті |

Криті стадіони



terratrak®plus
Рішення / Специфікації

Протиковзка сторона
плитки

Плоска нижня
сторона

Розміри

Вага

Матеріал

Метод
виготовлення
Температура

Ваговi
навантаження

Протипожежна
відповідность

Колiр

Очищення

Гарантія / 
Гарантія до УФ /
Термін служби

Опір ковзанню

Перекриття
(внапусток)

Час монтажу

Інформація з
доставки

Призначення

1,21 м x 1,21 м x 38 мм. На заводі-виробнику дві плитки скріплюються болтовими
з'єднаннями утворюючи при цьому одну цільну панель, що відвантажуються на
палетах. Панель утворює «корисну» площу » - 2,2 м x 1,1 м = 2,42 м²

23 кг / плитка
З’єднана 1 панель (2 плитки) - 46 кг

Первинний поліетилен високої щільності (HDPE)
Схильний до подальшої переробки (найміцніший матеріал в наявності)

Методом лиття під тиском з використанням піноутворювача, який утворює
клітинне ядро повишенной міцності
вiд -20ºC до 60ºC (вiд -4ºF до 140ºF)

kN на м²         7,800
PSI                    1,057 - 1,130
lbf на ft²         163,000

UL94 HB

Напівпрозорий для натурального / гібридного трав'яного газону або світло
сірий для інших поверхонь

Мийка розпиленням холодної води під високим тиском або пароочищувача або
спеціальна для очищення машина

10-ти річна Гарантія - включаючи замки & з'єднувальні елементи
30-ти річна Гарантія на стійкість до УФ (тільки продукти з УФ стабілізатором)
20-ти річний очікуваний термін служби

Вбудована протиковзка поверхня
(відповідає вимогам Health & Safety - сертифікована)

Повна 100 мм (4 ") перекриття, яке збільшує його міцність і утримує запатентовані
замки / болти. Крім того, він включає «установочні виступи» для легкого
вирівнювання при установці, які також діють як стабілізатори, щоб протистояти
вигину під тиском.

Завдяки великому розміру панелі і розташуванню «установочних виступiв», дає
найшвидший час монтажу з усіх доступних продуктів - 1000 м² / год. Для
збільшення цієї швидкості доступні двонаправлені роз'єми, які можуть практично
подвоїти кількість укладених плиток, встановлених за 1 годину. Знявши будь-яку
пару плиток можна легко отримати доступ під плитки.

Вантажівка довжиною 13,6 м                   1,000 плиток / 1,210 м² / 13,024ft²
48ft вантажівка (алюмінієва рама)           884 плитки / 1,070 м² / 11,517ft²
40ft HC контейнер                                                800 плиток /   968 м² /  10,420ft²
20ft GP контейнер                                                428 плитки /   518 м² /    5,576ft²

Натуральний & Гібридний / Штучний газон / Легкоатлетичні доріжки /
інші неспортивні поверхні



terratrak®plus
Рішення

Захистіть свої легкоатлетичні доріжки & ігрову поверхню штучного газону
за допомогою terratrak plus 

Вирізані секції показують конструкцію плитки,
демонструючи, як досягається її неймовірна міцність.
Сірі частини показані для ілюстрації.

Також показані замки і «приймачі» замків, а також   
«установочнi виступи» уздовж нижнього краю - які 
допомагають позиціонувати плитки під час
укладання, які надають додаткову міцність на
край перекритття і зупиняють бічну деформацію під
тиском руху транспортних засобів.



Перед відвантаженням, все сімейство 
terratrak®plus з'єднується на заводі-виробнику 
в одну панель. Кожна панель, що складається з 
2-х плиток фіксується на сусідні панелі за 
допомогою запатентованих вертикальних 
замків, створюючи дуже міцну тимчасову 
проїжджу частину, по якій переміщаються 
важкі транспортні засоби.

terratrak®plus
З'єднання / Кріпильні елементи

Розширення

Болт

  Замок
Вертикальні замки і болти мають розширення 3 мм, що
дає в цілому 6 мм розширення / стиснення на плитку в
усіх напрямках.

У світлопрозорих плитках для натуральної трави,
з'єднувальні замки і болти також виготовляються з
напівпрозорого матеріалу, що пропускає світло.

Лицьова сторона вертикального замку, який 
фіксує плитку на місце.

Вертикальні болти використовуються для постійного
з'єднання двох плиток, створюючи панель розміром
1,1 х 2,2 м - з таким розміром легко справляються 2
людини для дуже швидкої установки і демонтажу
на об'єкті.

   

Вертикальний замковий «приймач» з'єднується з
замком. Кожен з них надійно закривається за

допомогою з'єднувального ключа Т-подібної форми
(поставляється) поворотом на 90º.



terratrak®plus
Пандуси

Для запобігання травмуванню публіки під час пересування і одночасно, забезпечення
в'їзду важких транспортних засобів, спеціально спроектовані пандуси terratrak®

утворюють гладкий перехід з поверхні землі на систему захисних плиток.

Забезпечте доступ в будь-яку зону покриття terratrak / terratrak plus

використовуючи гладкий перехід за допомогою чітко видимих пандусів.
(Підходить для всього сімейства продуктів terratrak)

Край пандуса terratrak

Край пандуса terratrak

Ці пандуси виготовляються в червоному і
жовтому кольорі і укладаються по черзі, так,

щоб край покриття був чітко видимим.
Формат охоплюваного і охоплює сполуки
дозволяє замикати кожен окантовочний

панд с на відповідну плитку. 

 

Пандуси виготовлені з вбудованими
«установочними виступами», які

підсилюють міцність основи конструкції
при в'їзді на неї надважких транспортних

засобів. 



terratrak®plus  
Двонаправлене з'єднання

Час установки має вирішальне значення при складанні календаря для спеціальних заходів, а це
означає, що можливість укладати захист трав'яного газону в декількох напрямках одночасно є
життєво важливою! Економія на трудовитратах і в той же час скорочення терміну накриття газону!

Унікальні різноспрямовані з'єднувачі Terraplas мінімізують час монтажу, дозволяючи монтажним
бригадам починати укладання з середини поля і одночасно в обох напрямках - завдяки швидкої
і легкої установки навколо пультових / звукових веж!

ШВИДКІСТЬ ІСНУЄ!
Розширені аксесуари від Terraplas - для ще більш швидкого обороту

Мама - Мама Мама - Тато Тато - Тато

Двонаправлені з'єднувачі доступні в напівпрозорому або будь-якому кольорі,
щоб відповідати кольору плитки для використання в приміщенні.

(підходить для всього сімейства продуктів terratrak®)



terratrak®plus  

Незважаючи на те, що всі продукти Terraplas розроблені з 
урахуванням необхідної зміни температури 1 мм на 10°, цей 
перехідник забезпечує додаткове розширення / стиснення до 80 мм 
в кожному напрямку, що дозволяє здійснювати самі екстремальні 
коливання температури.

  
Перехiдники FLEXI

Вигляд знизу

Всі пластмасові матеріали за своєю природою схильні до
розширення і стиснення в результаті змін температури.

Зазвичай ми рекомендуємо встановлювати системи Terraplas вночі, а це
означає, що умови навколишнього середовища більш стабільні,

що зменшує розширення / стиснення.

Проте, ці унікальні перехідники Flexi протистоять
усім складнощам монтажу, включаючи зміщення
під час укладання.

Перехідники Flexi також
полегшують стикування
нових плит з більш старими
плитами, де неминуча
блокування замків
«затягування» після
певного періоду
використання.

Середня секція кожного
з'єднання довжиною 1.1
метр для кріплення плит
terratrak®

Вид зверху, спеціальні
роз'єми «мама» & «тато»

Сумісний з усіма продуктами з сімейства terratrak



Зразки terratrak®plus ID були відправлені до Університету Манчестера (Великобританія), 
Школа Механіки, Аерокосмічного і Цивільного Будівництва,  для проведення незалежних 
аналітичних процедур точкової і розподіленого навантаження на матеріали. В одній з цих      
процедур використовувалися машини, відкалібровані для визначення точки, в якій притискна 
сила на один квадратний фут матеріалу почала негативно впливати на структурну цілісність   
виробу. Цей процес визначає розподілену навантаж увальну здатність продукту в 
лабораторних умовах з використанням плоских металевих поверхонь під тиском, що 
застосовуються на верхній поверхні матеріалу. 

Було встановлено приголомшливе Розподілене навантаження для terratrak®plus ID на 
квадратний метр:
- 7800кН (килоньютон) / 1,130 PSI (фунт на квадратний дюйм) / 790 тон / кв. м.

Було встановлено приголомшливе Розподілене навантаження для terratrak®plus ID на 
квадратний фут:
- 163 000 фунтів / 1,130 PSI (фунт на квадратний дюйм)

  
Протокол навантажень
terratrak®plus

terratrak®plus-ID зазвичай використовується в якості захисного покриття для штучних газонів і для
пересування важкої техніки: навантажувачів, кранів, причепів і т.д.

Продукт розроблений для захисту штучних газонів / легкоатлетичних доріжок під час проведення
різних заходів, практично не вимагаючи обслуговування і ремонту після кожного проведеного
заходу.

Terratrak plus має плоску основу (низ плити) і де використовуються ті ж форми для інженерної
внутрішньої структури, в той час як terratrak®plus призначений для використання на
натуральній траві і, отже, виготовлений з напівпрозорого первинного поліетилену високої
щільності, інші моделі terratrak®plus виробляються з світло-сірого HDPE.

Всі продукти сімейства terratrak® використовують однакову і дуже міцну (нейлонову)
систему замків та болтів і призначені для безшовного з'єднання.

Кран знаходиться на стадії будівництва на стадіоні Fed Ex,
домашня арена «Вашингтон Редскінз» з Національної
футбольної ліги. Стійкість вертикальних навантажень у
terratrak plus и terratrak plus-ID доводить, що вони є найбільш
універсальними і міцними захисними покриттями з наявних
на ринку.



terratrak®plus

Техаські рейнджери в Арлінгтоні (США), отримали свiй
terratrak®plusSID на початку 2020 року.

На додаток до 3-ти рішень з terratrak®plus, також доступні версії для пішоходів
(підходять для транспортних засобів малої і середньої ваги з пневматичними шинами):

terratrak®WF З опорами & УФ стабілізатор
для натурального газону | Відкриті Арени | Напівпрозорий

terratrak®NF Без оп iру + УФ стабілізатор
для штучного газону | Відкриті Арени | Напівпрозорий

terratrak®OID Без оп iру + УФ стабілізатор
для штучного газону | Відкриті Арени | Сірий колір

На фото зліва показана повністю змонтована система, а на фото праворуч продемонстровані
«перекриття» і край пандусів, які усувають ефект сходинки на бейсбольному стадіоні.



Terraplas
The Barn,
Hall Farm House, High Street,
Castle Donington,
Derby. DE74 2PP, Великобританія

Teл:  +44 (0) 1332 812813
Email: contact@terraplas.com

Terraplas входить в торговий дивізіон Hughes Safety Showers Ltd., частина групи Justrite Safety Group

www.terraplas.com


