WIATY I HALE
Przeznaczone są głównie do osłony i ochrony przed niesprzyjającymi warunkami klimatycznymi
sprzętu, produktów, i innych elementów, które tego wymagają. Służą również do magazynowania
ziarna w postaci suchej i mokrej. Doskonale sprawują się
również jako magazyny do
długoterminowego składowania ziarna.
Przeważnie jednak służy do osłony kosza zasypowego i jako punkt odbioru. Wtedy przywożony materiał
sypki najbardziej narażony jest na złe warunki panujące na zewnątrz.
W ofercie znajdują się wiaty o różnym przeznaczeniu m.in. :
- Wysokie - do kiprowania tyłem i podłużnie
- Niskie - do kiprowania bokiem i podłużnie
- Prostopadłe jednonawowe – do kiprowania prostopadłego
- Prostopadłe trójnawowe – do kiprowania prostopadłego z obniżonym tyłem i przodem wiaty.
- Z podwyższeniem - do kiprowania bokiem i tyłem, podłużnie z koszem zasypowym nieprzejezdnym
W swojej ofercie posiadamy wiaty i hale standardowe, jak i wykonujemy projekty na specjalne
zamówienie ( ze względu na warunki zabudowy, warunki posadowienia, większy obszar roboczy, itd.).
Wiaty można podzielić również ze względu na rodzaj kosza zasypowego i ich ilość. W zależności czy
kosz jest przejezdny i czy posiada wywrotnice, odpowiednio jest dobierana szerokość użytkowa.
Rozstaw po długości wydłuża się co 5m. I w zależności od wysokości wiaty, rodzaju kosza przyjęciowego
oraz czy zostały przewidziane bramy zamykające, dobiera się odpowiednią długość.
Obudowa wiaty i hal wykonana jest z blachy trapezowej ( o powłoce cynkowej, cynkowo-powlekanej)
lub z płyt warstwowych (wypełnienie z styropianu lub poliuretanu)
Wiaty i hale standardowe :
• Długość od 15 do 30m z rozstawem słupów co 5m.
• Wysokość w świetle to 5m lub 12m
• Wykonane ze stali
• Zastosowanie pod jeden lub dwa kosze zasypowe. Pod kosz przejezdny lub nieprzejezdny. Z
wywrotnicą lub bez
• Możliwość zamontowania bramy rolowanej lub segmentowej

Standardowe wyposażenie wiaty:
1.Konstrukcja szkieletowa, wsporcza
2.Zadaszenie blachą trapezową lub inną
powłoką
3.Zabudowa dwóch podłużnych ścian wiaty
blachą trapezową lub inną powłoką
4.Obróbka dekarska
5.Komplet śrub, nakrętek i podkładek
montażowych klasy 8.8
6.Komplet kotew lub zestaw kotwowy
mocujących wiatę do podłoża
7.Uszczelniacz do blach ocynkowanych
8.Wytyczne fundamentowe

Dodatkowe wyposażenie wiaty:
8.Zabudowa dwóch poprzecznych ścian wiaty
9.Brama z przodu wiaty
10.Brama z tyły wiaty
11.Drzwi ewakuacyjne z konstrukcją
12.Rynny i rury spustowe
13.Obróbka dekarska murku oporowego
14.System wentylacji i odprowadzania pyłów
15.Schody pomocnicze
16.Oświetlenie
Dodatkowe wyposażenie znajdujące się w
wiacie :
17.Kosz przyjęciowy przejezdny lub
nieprzejezdny z kratą
18.Żuraw zasypowy lub kolano obrotowe
19.Wywrotnica
20.Podwieszenie pod transport zasypowy

WIATA - WYSOKA
Stosowana pod transport, który kipruje tyłem
podłużnie wewnątrz wiaty. Pod kosz
przyjęciowy przejezdny jak i nieprzejezdny.
• Wysokość przejazdu – 12m
• Szerokość standardowa - 7,6m i 12,5m
• Długość od 15 do 30m z rozstawem
słupów co 5m.

Wiata pod jeden kosz zasypowy

Wiata pod dwa kosze zasypowe

W swojej ofercie posiadamy wiaty i hale standardowe, jak i wykonujemy projekty na specjalne
zamówienie.
•
•

Zastosowanie pod jeden lub dwa kosze zasypowe. Pod kosz przejezdny lub nieprzejezdny. Z
wywrotnicą lub bez
Możliwość zamontowania bramy rolowanej lub segmentowej w opcjach :
- wysokość przód 9m i tył 9m
- wysokość przód 5m i tył 9m

WIATA - NISKA
Stosowana pod transport, który kipruje
bokiem podłużnie wewnątrz wiaty. Pod kosz
przyjęciowy przejezdny jak i nieprzejezdny.
• Wysokość przejazdu – 5m
• Szerokość standardowa - 7,6m i 12,5m
• Długość od 15 do 30m z rozstawem
słupów co 5m.

Wiata pod jeden kosz zasypowy

Wiata pod dwa kosze zasypowe

W swojej ofercie posiadamy wiaty i hale standardowe, jak i wykonujemy projekty na specjalne
zamówienie.
•
•

Zastosowanie pod jeden lub dwa kosze zasypowe. Pod kosz przejezdny lub nieprzejezdny. Z
wywrotnicą lub bez
Możliwość zamontowania bramy rolowanej lub segmentowej w opcjach :
- wysokość przód 5m i tył 5m

WIATA - PROSTOPADŁA JEDNONAWOWA
Stosowana pod transport, który kipruje tyłem
prostopadle i bokiem podłużnie wewnątrz
wiaty. Pod kosz przyjęciowy nieprzejezdny.
• Wysokość przejazdu – 5,5m
• Wysokość wiaty – 9,5m
• Szerokość standardowa - 7m
• Długość 15m z rozstawem słupów co 5m

WIATA – PROSTOPADŁA TRÓJNAWOWA
Stosowana pod transport, który kipruje tyłem
prostopadle i bokiem podłużnie wewnątrz
wiaty. Pod kosz przyjęciowy nieprzejezdny.
Posiada podwyższoną środkową nawę wiaty.
• Wysokość przejazdu – 5,0 m
• Wysokość wiaty – 9,5m
• Szerokość standardowa – 7,6m
• Długość od 15m do 30m z rozstawem
słupów co 5m

W swojej ofercie posiadamy wiaty i hale standardowe, jak i wykonujemy projekty na specjalne
zamówienie.
•
•

Zastosowanie pod jeden kosz zasypowy. Pod kosz przejezdny lub nieprzejezdny. Z wywrotnicą
lub bez
Możliwość zamontowania bramy rolowanej lub segmentowej w opcjach :
- wysokość przód 5m, tył 5m, środek 9m (tylko rolowana lub zamykana)

WIATA – Z PODWYŻSZENIEM
Stosowana pod transport, który kipruje tyłem
podłużnie do belki zabezpieczającej i bokiem
podłużnie wewnątrz wiaty. Pod kosz
przyjęciowy
nieprzejezdny.
Posiada
podwyższoną pierwszą nawę wiaty.
• Wysokość przejazdu – 5,0 m
• Wysokość wiaty – 12,5m
• Szerokość standardowa – 7,6m
• Długość od 15m do 30m z rozstawem
słupów co 5m

W swojej ofercie posiadamy wiaty i hale standardowe, jak i wykonujemy projekty na specjalne
zamówienie.
• Zastosowanie pod jeden kosz zasypowy. Pod kosz przejezdny lub nieprzejezdny. Z wywrotnicą
lub bez
• Możliwość zamontowania bramy rolowanej lub segmentowej w opcjach :
- wysokość przód 5m, tył 9m (tylko rolowana)

