
Cūkkopības fermām

Šķidrmēslu novadīšanas 
sistēmas veidgabali



 

Trejgabals ar 2 un 3 uzmavām

Pāreja uz gludās PP caurules uzmavu

Pāreja uz ''ultra'' cauruli Līkums ar mazu un lielu rādiusu

Piltuve ar aizbāzni un pacelšanas sviruVirziena trejgabals ar 2 uzmavām un piltuvi

Pāreja uz gludu PP plastmasas cauruli Caurules aizbāžņi

▪ Ērta montāža

▪ Gluda iekšējā virsma

▪ Augsta izturība

▪ Noturība pret koroziju

▪ Ilgs kalpošanas laiks

Y atzara caurules ar 3 un 4 uzmavām



 

Virziena trejgabals ar 2 uzmavām un montētu piltuvi

Šķidrmēslu sistēma –
videi draudzīgs šķidrmēslu savākšanas un novadīšanas veids

Ventilācijas caurule

Pāreja no Ø 160 uz Ø 300

Virziena trejgabals ar piltuvi

Aizbīdnis

45° Līkums

Ventilācijas caurule

Sūkņu aka vai vircas tvertne

Scan-Plast šķidrmēslu novadīšanas sistēmas 
veidgabali nodrošina maksimāli efektīvu plūsmu, 
kā arī noturību pret plūsmas spiediena 
svārstībām. 

Veidgabalu forma un to bezšuvju gludā iekšējā 
virsma palielina sistēmas plūsmas ātrumu no 
novietnes līdz sūkņu akai / vircas tvertnei un 
samazina sistēmas aizsērēšanas risku. 



Scan-Plast Latvia LSEZ SIA
Tirdzniecības birojs:
„Svari 3”, Grobiņas pagasts
Grobiņas novads, LV-3430
Latvija

Tālr.  (+371) 634 97 900
Fakss (+371) 634 97 901

sales@scan-plast.lv
www.scan-plast.lv

Scan-Plast
Scan-Plast jau daudzus gadus izstrādā, ražo un realizē tirgū kompozīt-
materiālu produktus, kas paredzēti plašam pielietojumam un 
visdažādākajām uzņēmējdarbības nozarēm.

Gadu gaitā uzkrātā pieredze un iegūtās zināšanas, apvienojumā ar 
kompozītmateriālu unikālajām īpašībām, nodrošina uzņēmuma 
piedāvājuma klāstu ar inovatīviem un konkurētspējīgiem produktiem, 
veidojot Scan-Plast par pievilcīgu piegādātāju un kompetentu 
sadarbības partneri.

Scan-Plast devīze SPĒKS – ELASTĪBA – IZTURĪBA ir attiecināma kā uz 
produktiem, tā arī uz uzņēmuma kultūru.

Kompozīts
Vārds „kompozīts” ir cēlies no latīņu vārda „componere”. 
Kompozītmateriāli tiek veidoti fiziskā (ne ķīmiskā) ceļā sasaistot divus 
vai vairākus izejmateriālus. Sasaistes ceļā jaunradītajam materiālam ir 
īpašas, pat izcilas īpašības - tādas kā spēks, elastība un izturība.

Kombinējot izejmateriālus (matrice, armējums, cietinātājs, piedevas) 

un to tehniskās īpašības, īpašā ražošanas procesā, ievērojot noteiktus 
ražošanas apstākļus, tiek palielināta izejmateriālu funkcionalitāte un 
to lietderīgās īpašības, kas tiek pārnestas un uzlabotas jaunradītajā 
kompozītmateriālā.

Daudzās jomās kompozītmateriāli ir aizstājuši tādus tradicionālus 
materiālus kā tērauds, koks un betons. Mūsdienās lidmašīnas, vilcieni, 
kuģi un tvertnes galvenokārt tiek ražoti no kompozītmateriāliem.
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