HAKI Stålplank

Art. nr
2152100
2152120
2152160
2152190
2152250
2152300

Finns i längder från 1050 mm till 3050 mm.
Standardbredden är 230 mm, men kan även fås i bredd
170 mm.
Profilhöjd är 90 mm.

HAKI AB
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Tel +46 44 494 00 Fax +46 44 494 72
info@haki.se www.HAKI.com

Vikt kg
Vikt per m² kg
9,0			
37,3
10,5			
36,5
12,9			
33,9
15,3			
33,9
17,4			
30,3
22,5 		
32,1
Längderna 1050 – 2500 mm är typkontrollerade för
lastklass 6 (6,0 kN/m²) och längd 3050 mm för lastklass
5 (4,5 kN/m²).
Aluminiumutförande finns som alternativ.
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Stålplank
SPL 1050x230x90
		
SPL 1250x230x90
		
SPL 1655x230x90
		
SPL 1964x230x90
		
SPL 2500x230x90
		
SPL 3050x230x90

Perforering ända ut till kanterna ger en torr och halksäker
yta.
Profilen är utformad för att samla upp minsta möjliga
blästersand.
Staplingsvänlig eftersom plankan saknar tvärprofiler.
Perforeringen gör att inplankningen släpper igenom ljus.
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HAKI Stålplank är varmförzinkade och konstruerade
för långvarig användning. Det gör dem också lämpliga
för lite tuffare krav.
HAKI Stålplank är den optimala inplankningen för stora
fack med hög belastning t ex intagsbryggor eller andra
ytor med stora fack t ex utbredd ställning.
Den kallformade profilen med tätt liggande växelvis uppoch nedpressade hål ger styrka och stabilitet.

HAKI Steel plank

Art. No.
Weight kg
Weight per m² kg
2152100		
9,0			
37,3
2152120
10,5			
36,5
2152160
12,9			
33,9
2152190
15,3			
33,9
2152250
17,4			
30,3
2152300
22,5			
32,1

Available in lengths from 1050 mm to 3050 mm.
Standard-width is 230 mm, but is available in 170 mm.
Profile height 90 mm.
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The length 1050 – 2500 mm are type test certificated for
load class 6 (6,0 kN/m²) and 3050 mm for load class 5
(4,5 kN/m²).
Also available in aluminium.
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Steel plank SPL 1050x230x90
		
SPL 1250x230x90
		
SPL 1655x230x90
		
SPL 1964x230x90
		
SPL 2500x230x90
		
SPL 3050x230x90

The perforated steel gives a dry and anti-slip surface.
The profile is developed to retain as little blast sand as
possible.
Easy to stack since the planks lack cross members.
The punched holes also lets light through the planks.
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HAKI Steel planks are hot-dip galvanized and
constructed for heavy duty use.
HAKI Steel plank is the optimal planking for large bays
with heavy loads e.g. loading tables or other spaces with
large bays.
The cold formed profile with holes punched both upwards
and downwards gives strength and rigidity.

