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PVC ŽARNA SU RITE 

PVC žarna sustiprinta tekstiliniu kordu vandeniui 

transportuoti. Aplink esanti ritė apsaugo žarną nuo UV 

spindulių, žarna lengvai išsivynioja ir susivynioja. Ištraukus 

reikiamą žarnos ilgį, ją galima užfiksuoti automatiniu 

stabdžiu, kad ši nesusitrauktų. Naudojama darže kaip 

vandens laistymo žarna. 

VEJOS SEGMENTAI 

Tai šiuolaikiška alternatyva betono dangai, betoniniams 

borteliams ir medinėms tvorelėms. Šie vejos segmentai gali 

būti montuojami kartu su trinkelėmis, skalda, mulčiu, veja ir kt. 

ir leidžia atskirti takelius nuo vejos, įrėminti, medžius ir gėlynus 

bei padeda kitas dekoratyvines zonas formuoti.

PVC UŽUOLAIDOS

Tai lanksčios juostos pagamintos iš PVC medžiagos, atsparios UV 

spinduliams, lengvai nuplaunamos, nepalaikančios degimo.

•   Sandėliams/Angarams;

•   Šaldymo vitrinoms;

•   Virinimo/Gamybos patalpoms;

•   Parduotuvėms / Prekybos centrams.

PVC užuolaidos yra rulonuose po 50m, bei skirstomos i standartines 

(lygios, rifliuotos) bei naudojamas esant žemai oro temperatūrai 

(žemų temperatūrų lygios, žemų temperatūrų rifliuotos).

Galimas storis x plotis:

•   200x2 mm;

•   300x3 mm;

•   400x4 mm.

Tinkamai įrengtos PVC užuolaidos stabilizuoja patalpų temperatūrą, 

prailgina šaldymo įrenginių tarnavimo laiką, taupo elektros energijos 

sąnaudas. Taip pat sulaiko dulkių bei kitų kenksmingų medžiagų 

patekimą, izoliuoja garsą. Paprastas montavimas, nereikalaujantis 

spec. įrankių. 

Siūlome pasinaudoti ištobulinta PVC

juostų užuolaidų ir reikiamų priedų

montavimui skaičiuokle. 

Ją rasite www.e-plastena.lt/skaičiuoklė
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Charakteristikos:

•   Viršus- stambūs taškeliai.

•   Apačia- plačios linijos.

•   Pagaminta iš EPDM gumos.

Charakteristikos:

•   Viršus- smulkūs taškeliai.

•   Apačia- siauros linijos.

•   Viduje su tekstiliniu intarpu.

•   Pagaminta iš EPDM gumos.

TECHNINĖS ŽARNOS

PVC žarnos su tekstiliniu kordu – naudojamos įvairių 

skysčių transportavimui. Tinka transportuoti vandenį, orą, 

dujas, suspaustą orą ir t.t.

PVC žarnos su PVC arba metaline spirale – tinkama 

skysčiams, biriems produktams (granulėms, sėkloms ir 

t.t.) transportuoti. Tinkama naudoti kaip įsiurbimo ar 

spaudimo žarna. Atsparios trinčiai, žemoms 

temperatūroms.

Poliuretaninės žarnos su metaline arba PVC spirale – 

naudojama dulkių, pjuvenų, birių produktų, kitų 

abrazyvinių produktų transportavimui. Dažniausiai 

naudojama kaip nutraukimo žarna prie įvairių įrengimų.

Guminės žarnos – įvairiems skysčiams transportuoti. 

Tinkama vandens, dujų, suspausto oro, naftos ar 

maisto produktų transportavimui, šildymo 

sistemoms.

Pavarų diržų paieška pagal originalius 

gamyklinius kodus: www.e-plastena.lt

GUMINĖS DANGOS FERMOMS, ŽIRGYNAMS, 

GYVULIŲ GABENIMO PRIEKABOMS

Guminė grindų danga skirta gyvulininkystės pastatams, 

gyvulių pervežimo priekabų grindims, žirgynams, 

gamybos cechams, sunkiosios atletikos sporto salėms.  

•   Neslidus, antibakterinis paviršius;

•   Lengvai valoma, reikalauja mažai priežiūros;

•   Paprastas ir lengvas sumontavimas;

•   Atlaiko dideles apkrovas;

•   Apačioje esančios linijos padidina komfortą ir suteikia 

geresnes drenažines savybes; 

•   Ilgaamžė.

Išmatavimai:

•   Plotis- 1220 mm.

•   Ilgis- 1830 mm.

•   Storis- 17 mm.

•   Svoris- 49.5 kg/vnt. 

Išmatavimai:

•   Plotis- 2500 mm.

•   Ilgis- 30 m (galimas iki 90 m).

•   Storis- 15 mm.
2•   Svoris- 20 kg/m .

PAVARŲ DIRŽAI ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKAI

Aukščiausios kokybės diržai visų rūšių grūdų nuėmimo 

kombainams ir žoliapjovėms.

•   Itin platus pasirinkimas;

•   Diržus parenkame pagal kombaino modelį bei                           

originalius kodus;

•   Greitas pristatymas.

GRANDINĖS ŽEMĖS ŪKIO MAŠINOMS

•   Elevatorių, nuožulnios kameros, pjaunamųjų, ruloninių presų bei 

įprastos pavarų grandinės ;

•   Grandines parenkame pagal kombaino modelį bei originalius kodus;

•   Pagal kliento pateiktus matmenis gaminame elevatorių lopetėles.

TRANSPORTERIŲ JUOSTOS

•   Ruloninių presų juostos;

•   Grūdų sandėlių juostos;

•   Javų nuėmimo kombainų juostos;

•   Pašarų dalytuvų juostos;

•   Juostų jungtys;

•   Gamyba ir remontas.

ELEVATORIŲ ATSARGINĖS DALYS

•   Juostos;

•   Juostų jungtys;

•   Gamyba ir remontas;

•   Kaušai;

•   Kaušų varžtai.

PLĖVELĖ ŠIENAINIUI
•   7 sluoksnių;

•   Didelis atsparumas įplyšimams ir pradūrimams;

•   25 µm storis;

•   Išmatavimai: 500 mm/1800 m; 750 mm/1500 m.

TINKLAS ŠIENAINIUI
•   Atsparus vandeniui;

•   Itin tvirtas, atlaiko iki 265 kg;

•   UV apsauga;

•   Išmatavimai: 1,23 / 2000 m; 1,23 / 3000 m.

Plokščios PVC žarnos su tekstiliniu kordu – naudojamos 

drėkinimo, vandens, nuotekų sistemose. Gali būti 

naudojama kaip gaisrinė žarna.


