ΠΑΣΑΡΕΛΑ – ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΜΕ ΒΙΝΤΖΙ ΑΝΥΨΩΣΗΣ
Ο διάδρομος σύνδεσης της πλωτής εξέδρας με την ακτή αποτελείται από:
 Ένα πλαίσιο διαστάσεων 2,00 x 1,50μ που φέρει κυλίνδρους ολίσθησης Teflon στο άκρο
επαφής τους με την πλωτή εξέδρα.
 Έναν ιστό ύψους 2 μ., στη μια μεριά της πασαρέλας φέροντας χειροκίνητο μηχανισμό (βίντζι)
με ράουλο Teflon, για ανύψωση – αποτροπή επαφής της με την πλωτή εξέδρα κατά την
επικράτηση υψηλού κυματισμού.
 Το πλαίσιο φέρει αντιολισθητική επίστρωση ξυλείας deck και αφαιρούμενους χειρολισθήρες
και στις δύο πλευρές.
Ο εν λόγω διάδρομος σύνδεσης της πλωτής εξέδρας με την ξηρά είναι σχεδιασμένος (όπως και η
εξέδρα και τα λοιπά εξαρτήματά της) με τρόπο ώστε να συναρμολογείται και να τοποθετείται κατά
την έναρξη της εξαμηνιαίας εποχικής περιόδου χρήσης και να αποσυναρμολογείται και
απομακρύνεται με την λήξη της περιόδου χρήσης μαζί με την πλωτή εξέδρα.

ΔΟΜΗ – ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
Ο διάδρομος αποτελείται από:
 Ένα μεταλλικό πλαίσιο διαστάσεων 2,00 x 0,5 m. Στην άκρη του διαδρόμου προς την πλευρά
της θάλασσας είναι συνδεμένο με κοχλυωτή άρθρωση ενώ φέρει κυλίνδρους ολίσθησης
Teflon στο άκρο επαφής του με την πλωτή εξέδρα και αντιολισθητική επίστρωση τροπικής
ξυλείας deck και χειρολισθήρες στην μία πλευρά.
 Έναν ιστό ύψους 2 μέτρων στο άκρο του διαδρόμου 6 x 1,5 m., φέροντα χειροκίνητο
μηχανισμό (βίντζι) με ράουλο Teflon, για ανύψωση – αποτροπή επαφής της πασαρέλας με
την πλωτή εξέδρα κατά την επικράτηση υψηλού κυματισμού.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
Πλαίσια
 Περίμετρος: Κοιλοδοκός 60 x 40 x 2 χιλιοστά
 Εσωτερικό πλαισίου (ανά 0,5μ πλάτους): Κοιλοδοκός 30 x 30 x 2 χιλιοστά
 Οδηγοί συγκράτησης ξυλείας (κατά μήκος των πλαισίων): Γωνιά 30 x 30 x 3 χιλιοστά
Δοκοί αντιστήριξης
 Γωνιά: 50 x 50 x 5 χιλιοστά
 Κοχλίες συνδέσεων: Μ12/ παξιμάδια ασφαλείας Α4
Ιστοί ανύψωσης πασαρέλας
 Κοιλοδοκός 40 x 100 x 2
Βίντζια ανύψωσης (AISI 316)
 A4 1000 lbs
Ξυλεία επίστρωσης
 Τροπική αντιολισθητική ξυλεία deck 22 x 120 x 1500 χιλιοστά
 Διάκενο μεταξύ σανίδων: 20 χιλιοστά
Χειρολισθήρες / ρέλια
 Κουπαστή: Φ42 x 2,5 χιλιοστά
 Ορθοστάτες 30 x 30 x 2 χιλιοστά
 Κοχλίες συνδέσεων: Μ10 / παξιμάδια ασφαλείας Α4

Ράουλα ολίσθησης
 Teflon: Φ80 χιλιοστά
Ο όλος σχεδιασμός και εφαρμογή έχουν γίνει με γνώμονα την δυνατότητα ταχείας συναρμολόγησης –
τοποθέτησης και ταχείας αποσυναρμολόγησης – απομάκρυνσης του βοηθητικού αυτού λυόμενου
διαδρόμου της πλωτής εξέδρας, χειρωνακτικά από δύο ανθρώπους χωρίς την ανάγκη χρήση πλωτών
ή χερσαίων μέσων.

