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Kjøreplater - Kjørematter - Veimatter

Beskyttende kjøreplater og støttebeinsplater
for maskiner og tungt utstyr.
DuraDeck kjøreplater og MegaDeck myrmatter
er to av de aller mest bunnsolide og slitesterke
kjørematter / veimatter på markedet.
Multiarenas kjøreplater bedrer fremkommeligheten for dine maskiner, samtidig som de gir
sårbart underlag beskyttelse mot skader. Noen
stikkord: Mobile veier, midlertidig adkomstvei,
midlertidig kjøre- og gangvei, landskapsvern,
beskyttelse mot tungt utstyr, vektfordeling
ved lagring og transport, midlertidig lagring av
tungt utstyr, beskyttelse av ulike typer gress,
herunder både naturgress og kunstgress ved
diverse eventer. Andre: Fremkommelighet over
våtmark, myr og snø. Etablering av landingsplass
for helikopter, stabiliseringsplattformer etc.

DuraDeck og MegaDeck er kjempesolide kjøreplater, i herdet HDPE plastmateriale, med unike egenskaper. Foruten den enorme bæreevnen er
DuraDeck og MegaDeck værbestandige og tåler både sterk hete og kulde.
DuraDeck kjøreplatene tåler inntil 80 tonn, avhengig av grunnforholdene.
MegaDeck kjøreplater har en trykkpunkttoleranse på enorme 60 kg/cm2,
og er under de fleste forhold et meget godt alternativ til stålplater.
Eksempler på underlag, hvor Multiarenas kjøreplater / kjørematter av
typen Duradeck / Megadeck vil gjøre jobben sin godt, kan være:
Plener, parker, park- og anlegg, hageanlegg, asfalt, brostein, sand, grus,
barmarksområder og nasjonalparker, skogsmark, våtmark, torv og myr.
Kjøreplater med god bæreevne og vektfordeling, er også svært nyttige i
strandsoner hvor sand, jord og leire har høyt vanninnhold.
Utvidet snakker vi også om beskyttelse av sårbar mark eller vernet
landskap hvor en midlertidig vei kan nyttes i forbindelse med eksempelvis
ulike landskapsentrepriser, som for eksempel vindmølleutbygging.
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Kjøreplater - Kjørematter - Veimatter
Enkelt låsesystem, som ved bruk av
spesiallaget umbraconøkkel låser
Megadeck veimatte i den formasjonen
du ønsker: Midlertidig vei, helikopterlandingsplass, stabiliseringsplattform,
lagringsplass mm

Overflatestrukturen gir god
gripeevne. Også når Megadeck
brukes som midlertidig vei etter
norske værforhold.

Patentert låsesystem som gir ekstra styrke i
skjøtene, og dermed styrker bæreevnen som
midlertidig vei / kjøreplate over våtmark,
myr, hardpakket snø, strandsoner etc.

Innvendig ribbemønster som gjør at denne
type kjørematte har et godt innebygd vektfordelingssystem samtidig som det styrker
bæreevnen.

http://www.duradeck.no | http://www.multiarena.no
Yngve Svingen

Torgny Lars Bakken

Andre Holthe

Mob. tlf: +47 932 04 350
Epost:yngve@multiarena.no

Mob. tlf: 900 20 782
Epost:torgny@multiarena.no

Telefon: 928 86 818
Epost: andre@multiarena.no

