ÅGAB-BLOCK

Våra ÅGAB-block är en unik produkt som är extremt flexibel och tar fram
fram kreativiteten hos användaren. Konstruerade enligt LEGO-principen är
de enkla att använda för att skapa stabila konstruktioner som sedan enkelt
kan alterneras och byggas om eller på, allt efter behov.
Med hjälp av ÅGAB-blocken bygger man snabbt och enkelt t. ex. prisvärda
planlager eller en kraftfull stödmur. Blockens enkla men effektiva låssystem
gör det lätt att ﬂytta och förändra konstruktionen efter behov. Blocken är uppskattade och ﬂitigt använda inom jordbruk men även för olika typer av stödmurar vid trädgårdsanläggning/terassering etc. Kontakta oss gärna, så berättar
vi mer om hur vi kan hjälpa er!
ÅGAB-blocken är ﬂexibla byggklotsar för
enklare men eﬀektiva konstruktioner.
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ÅGAB-BLOCK
Blocken säljs till jordbruk för bl. a. spannmålshantering,
ensilage, gödselplattor mm. Flera bulkkunder använder
blocken för en rationell lager- och maskinhantering.
Blocken kan också användas som stödmurar vid olika
terrasseringar. Tillfälliga garage för maskiner för att
minska risken för stöld och sabotage etc. Kort sagt, det
är endast fantasin som sätter gränserna för hur de kan
användas.
Blocken finns i ett antal standardstorlekar men också
några med speciell utformning. Har du någon gång
byggt LEGO så förstår du principen bakom hur de används. Framför allt - kom ihåg att bygga överlappande!
Modell ÅB 800
• 1600 x 800 x 800 mm. (vikt 2,4 ton)
• 800 x 800 x 800 mm. (vikt 1,2 ton)
• 1600 x 800 x 400 mm. (vikt 1,2 ton)
• 800 x 800 x 400 mm (vikt 0,6 ton)
Modell ÅB 400
• 1600 x 400 x 400 mm. (vikt 0,6 ton)
• 800 x 400 x 400 mm. (vikt 0,3 ton)
Detta är våra standardsstorlekar. Blocken mäts utifrån
Längd x Bredd x Höjd. Största modellen kan även fås
med gaffelfickor.
OBS! För att säkerställa en stadig
mur, så måste underlaget vara
hårdgjort. Marktrycket för det
största blocket är 1,85 ton/m2
och block. Byggs muren 3 block
högt blir marktrycket ca 5,6 ton/m2
Vi hjälper er med byggnationsskisser till ett förmånligt pris.

TRANSPORTER MED KRANBIL
Genom vår delägare AkkaFrakt ombesörjer vi transport
av block med kranbilar.

Om ni mot förmodan saknar något eller har frågor
om våra tjänster och produkter - Ring eller maila oss!
Tel. 040-28 74 80 eller e-post: info@agabsyd.se
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