
INNOVADOR I CERTIFICAT

EFICIENT I VERSÀTIL

Techno Pieux ha desenvolupat 
una àmplia gamma de maquinària, 
completament dedicada a la 
instal·lació de pilots helicoidals. 
Aquestes màquines permeten que 
la instal·lació del pilot aconsegueixi 
una capacitat de suport de fins a 
225 kN / 50 kips SLS per pilot. Són 
extremadament versàtils i poden 
accedir a la majoria de terrenys. La 
nostra màquina més petita es pot 
moure per un marc de porta normal.
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UNA XARXA 
EXPERIMENTADA I 

FIABLE AMB MÉS DE 150 
DISTRIBUÏDORS 
EN TOT EL MÓN.

www.technopieux.com

 

 

 

• Preparat per construir-hi
• Sense excavació 
• Respectuós amb 
 el medi ambient

• Equipament d’instal·lació 
 especialitzat 
• Servei d’enginyeria 
 propi

LÍDER MUNDIAL EN 
PILOTS HELICOIDALS

RECOLZANT EL MÓN AL NOSTRE VOLTANT

Informació del distribuïdor

Els pilots Techno Pieux disposen de 
suport amb enginyeria i estan garantits.
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GARANTIM EL 
NOSTRE PRODUCTE
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Els nostres pilots helicoidals 
estan dissenyats i provats per 
a garantir la més alta qualitat i 
estàndards. Això garanteix que 
suportaran càrregues pesades 
en diverses condicions del sòl.

La nostra exclusiva funda 
verda llisca sobre el pilot 
durant la instal·lació. Al llarg 
dels cicles de gel / desgel, la 
funda llisca al llarg del pilot 
seguint el moviment del sòl. El 
pilot no es mourà, assegurant 
l’estabilitat de l’estructura. T  
ambé utilitzada per a terrenys 
amb argiles expansives.

La nostra maquinària 
especialitzada és creada i 
construïda per un equip de 
disseny altament competent, 
en la nostra fàbrica. La nostra 
maquinària única, compacta i 
potent pot accedir en algunes 
de les àrees més difícils, alhora 
que garanteix la instal·lació 
d’alta qualitat de Techno Pieux.

El nostre Departament 
d’Enginyeria revisarà, 
analitzarà i certificarà els seus 
projectes. Els nostres enginyers 
determinen quina mida de 
pilot és apropiat, depenent de 
l’estructura, els requisits de 
càrrega i el tipus de sòl.

La nostra tecnologia testada 
està certificada i reconeguda 
per les autoritats de la 
indústria en molts països. La 
nostra qualitat i fiabilitat són 
igualment reconegudes per 
milers de professionals de la 
construcció i clients en tot el 
món.

La nostra xarxa de distribuïdors 
de qualitat està capacitada i 
certificada professionalment 
per instal·lar el nostre sistema 
Techno Pieux. Amb els anys, 
hem desenvolupat una xarxa 
experta i fiable de més de 150 
distribuïdors a tot el món.

ESCALESAMPLIACIONS

PÈRGOLES PONTS I PASSAREL·LES

XALETS/CASES CARTELLS

MONUMENTS

PORXOS

COBERTS

TANQUES

FUNDA: 
LA NOSTRA EXCLUSIVA 
FUNDA VERDA DE POLIETILÈ 
PROTEGEIX ELS PILOTS DEL 
MOVIMENT DEL SÒL.

HÈLIX:  
LA NOSTRA HÈLIX D’ACER DE 
QUALITAT SUPERIOR POT SER 
SENZILLA O MÚLTIPLE, I VE EN 
DIFERENTS MIDES, DEPENENT 
DEL TIPUS DE SÒL.

SUPORT: 
FABRIQUEM SISTEMES D’ANCO-
RATGE ADEQUATS, SEGONS CADA 
TIPUS D’ESTRUCTURA.


