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Maa-ankkuri on

varma perustus
ProFound maa-ankkuri on perusta joka kestää sekä paino-, vetoettä sivuttaiskuormitukset. ProFound maa-ankkuri antaa ainutlaatuiset
mahdollisuudet ankkuroida mitä vain haluatkin mihin tahansa paikkaan
- erittäin yksinkertaisesti ja taloudellisesti.
ProFound maa-ankkurin upottamiseen ei tarvita kaivauksia eikä
valuja, eikä maavahinkojakaan synny. Maa-ankkuri voidaan upottaa
maahan esimerkiksi painetyökalun sekä kaivinkoneen avulla. Työstä
selviää yksikin henkilö, mihin vuodenaikaan tahansa, sekä maastossa
että valmisalustoilla.
Maa-ankkureita löytyy eri kokoisina ja eri kiinnikkeillä varustettuina,
riippuen minkälaisen rakenteen kannattamisesta on kyse.
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Esimerkkejä

ProFound
-perustuskohteista
4+4Grind. Px70-1500w4p1

6st Pxx-70-1500 w4p1

Kjell& co aug,
Px70-1500W10P10

Px42-1500w4p1

Katso lisää:

ajab.fi

PROFOUND MAA-ANKKURIT

Näin ProFound
maa-ankkuri toimii

1. ProFound maa-ankkuri

koostuu sisäisestä harjateräksestä, jonka kärjessä on aukeava kruunu, sekä ulkoisesta,
siivekkeellisestä putkesta.
Upottaminen tapahtuu käsi- tai
konekäyttöisellä painevasaralla
tai kaivinkoneella painamalla.

4. Kun ankkuri on paikallaan,
siihen asennetaan adapteri,
joka soveltuu rakennelmaan
jonka ankkurin on tarkoitus
kantaa.

2. Kun upotus on tehty,

harjateräs vedetään ylöspäin
vetotyökalulla ja kruunun segmentit aukeavat ympäröivään
maaperään.

3. Ulkoinen putki lukitaan

sisäistä harjaterästä vasten.
Lukitus tapahtuu eri tavoin
riippuen ankkurityypistä.
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Varma, turvallinen ja

tukeva perustus
Valttinamme ovat pitkälle kehitetyt,
testatut ja patentoidut tuotteet jotka
takaavat korkean laadun ja toimivuuden.
Huolellisesti perusteltu fakta-aineisto
sekä jatkuva koulutus kulkevat punaisena
lankana aktiivisessa kehityksessämme.
Sitoutuminen ja pätevyys ovat meidän
toiminnassamme tärkeitä.
Asiakkaitamme ovat mm. rakentajat,
asentajat, valtio ja kunnat mutta näiden
lisäksi tarjoamme myös valmistusalan
yrityksille uusia mahdollisuuksia.
Aikaisessa vaiheessa alkanut
yhteistyö tuottaa hyviä ratkaisuja mitä
erilaisimpien tuotteiden perustuksiin ja
asennuksiin. Erinomaisia esimerkkejä
ovat liikennemerkit, lipputangot,
opasteet, aidat, rakennukset, äänisuojat
ja erilaiset katokset. Tässä mainittuina
vain muutama - esimerkkikohteita on
rajaton määrä.

Patentinhaltijana ja valmistajana toimii ruotsalainen Ajab Smide, joka on
hyvällä menestyksellä tuottanut portteja
mm. teollisuudelle ja maataloudelle yli
kolmenkymmenen vuoden ajan.
Valmistus tapahtuu omassa tuotantoyksikössämme, uudenaikaisilla koneilla
ja joustavalla kapasiteetilla. Yksikkö
sijaitsee keskeisellä Håcksvikin paikkakunnalla Länsi-Ruotsissa.
Edellämainitut seikat, yhdistettyinä
meidän vankkaan osaamiseen ja kokemukseen georakenteiden sekä rakennustuotannon alueella, takaavat että
käytössäsi on ainutlaatuinen tietotaito
kun valitset ProFound maa-ankkurin.
• Meillä on hyvä tuote
• Olemme varteenotettava
vaihtoehto perinteisille ratkaisuille
• Vahva ja yhteistyökykyinen
organisaatiomme on laajalti läsnä
• Toimimme sinua varten

Ota meihin yhteyttä!
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