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ViaCon perustettiin vuonna 1986 Ruotsissa ja Norjassa. Lähtökohtana yhtiöllä
oli keskittyä myyntiin, tekniikan alaan ja aallotettujen teräsrakenteiden
tuotantoon.
Tänä päivänä ViaCon ryhmään kuuluu yli 30 yritystä 18:ssa maassa Euroopassa,
IVY/CIS maissa ja Lähi-idässä. Ryhmä valmistaa SN8-luokan muoviputkia ja
kierresaumattuja teräsputkia. Näiden lisäksi ViaCon valmistaa aallotettuja
teräsrakenteita, joita käytetään siltarumpujen, siltojen, vihersiltojen ja
tunneleiden valmistamiseen.
Nimikkotuotteisiimme kuuluu suuren jännemitan rakenteet, joiden ainoa
tuottaja olemme Euroopassa. Keskitymme innovatiivisten ratkaisujen
suunnitteluun ja toteutukseen, joka on johtanut tuotekirjon laajenemiseen
muoviputkiin, geosynteetteihin ja joillain markkina-alueilla jopa vesi- ja
viemäröintisysteemeihin. Asiakkaitamme ovat isot monikansalliset urakoitsijat,
kansalliset tie- ja raiderakentajat sekä pienemmät yritykset.
ViaCon on tämän tekniikan alan johtaja Euroopassa. Luodaksemme viimeisintä
huutoa olevia tuotteita ja ratkaisuja, teemme aktiivisesti tutkimus- ja kehitystyötä
hallitusten ja yliopistojen kanssa. Ympäristön huomioiminen, terveys ja
turvallisuus ovat suunnittelutyömme pääkohdat. Niiden lisäksi tuotteemme
mukautuvat kansallisiin standardeihin ja kansainvälisiin sääntöihin.

Lisätietoa ViaCon ryhmästä osoitteesta
www.viacongroup.com

MultiPlate MP200, SuperCor ja UltraCor
Monilevyrakenteiset putkisillat kootaan profiloiduista ja kaareistetuista levyistä
pulttaamalla. Monilevyrakenteisen putken muoto on yleensä muu kuin pyöreä.
Monilevyjä käytetään muun muassa kevyenliikenteen alikulkuina ja vesistösiltoina,
joissa virtausuoma on leveä ja korkeussuunnassa on vähän tilaa. Monilevyrakenteita
voidaan käyttää myös korjausrakentamiseen. Monilevyjen materiaali on kastosinkittyä
S355 terästä.
SuperCor on aallotetusta teräslevystä pulteilla koottava siltarakenne. Uutta SuperCor
-sillassa on teräsprofiilin tavanomaista korkeampi ja jäykempi aallotus. Jäykemmän
aallotuksen myötä SuperCor-siltojen jännemitta-alue on jopa 20 metriä laajempi kuin
tavanomaisten ratkaisujen!
Laajalla kaarivalikoimalla voidaan rakentaa monia erilaisia käyttötarpeita vastaava
silta. Maan ja teräksen yhteisrakenteella SuperCor-silta sulautuu hyvin maisemaan.
Siltakohteina voivat olla perinteiset alikulut tai vesistösillat sekä myös uudet eläinylikulut.
SuperCor sillalla pystytään lyhentämään rakentamisaikaa oleellisesti ja siten säästämään
kustannuksissa.

Rumtec-putket
Tierummut ja putkisillat valmistetaan kierresaumaamalla sinkitystä tai muovipinnoitetusta
teräksestä. Teräsputkien muodonmuutos alkutäytön jälkeen on erittäin pieni. Lisäksi
teräsputket ovat joustavista rumpurakenteista ainoat, jotka kestävät suuria akselikuormia
pienillä peitesyvyyksillä. RUMTEC-putkien halkaisijakoot ovat 300 mm–4500 mm.
Siltojen kohdalla, halkaisija 2000 mm tai suurempi, teemme aina mitoituslaskelman,
jolla varmistamme käytettävän raaka-ainevahvuuden.
Uutuutena valikoimissa nyt myös kierresaumatuista putkista muokatut matalarakenteiset
putket. Suuren kuormankeston ja vahvan lisäsuojauksen ansiosta kierresaumatut
putkemme soveltuvat erinomaisesti myös maanalaisen ilmastoinnin putkistoiksi.

Geosynteetit
Geosynteetit ovat tuotteita, jotka ovat valmistettu polymeereistä tai luonnollisista
materiaaleista ja niitä käytetään laajasti eri rakennuskohteissa. Näitä
innovatiivisia tuotteita voidaan käyttää erilaisiin geo-, vesi- ja ympäristöteknisiin
ratkaisuihin. Geosynteeteillä voidaan tarjota pätevä tekninen ratkaisu ja
pidentää monien rakenteiden elinikää. ViaCon tarjoaa laajan valikoiman
geosynteettejä kuten suodatinkankaita, kudottuja kankaita, geoverkkoja,
eroosiomattoja, asfaltinlujitteita, eroosionsuojaustuotteita, geomembraaneja,
bentoniittimattoja ja monia erilaisia geokomposiitteja.
ViaCon – geosynteettien markkinajohtaja, tarjoaa innovatiivisia ratkaisuja
parhaimmalla sovellusosaamisella jokaiseen maanrakentamisen haasteeseen.

Muovipinnoitetut Rumtec-rummut ja sillat
Muovipinnoitettujen teräsputkien materiaalina on 300 µm muovikalvolla
molemmin puolin pinnoitettu sinkitty teräsnauha. Muovikalvo laminoidaan
nauhaan terästehtaalla. Muovipinnoitetulla materiaalilla saadaan putkiin
erittäin hyvä kulutuksen kesto ja pitkä käyttöikä. Laajasta kokovalikoimasta
löytyy ratkaisu aina rumpuputkista ja sadevesilinjastoista putkisiltoihin asti.

Muovirummut
Pecor Quattro on polypropeenista valmistettu kaksoisseinämäinen muoviputki
viemäreiden ja rumpuputkien rakentamiseen. Varastovalikoimamme on 6
ja 8 metrisinä salkoina.
Putkityyppi täyttää rengasjäykkyysluokan SN8 vaatimukset.

Rumtec -sadevesilinjasto
Rumtec-sadevesijärjestelmä pitää sisällään putkistot,
niihin liittyvät kaivot ja yhteet. Sadevesilinja suunnitellaan
helpoksi ja nopeaksi asentaa. Teräksinen putki soveltuu
erityisesti pienille peitesyvyyksille ja suurille akselikuormille.
Lisäksi joustavan rakenteensa ansiosta pehmeiköille
rakentaminen on turvallista. Liitokset ovat joko hiekkatai vesitiiviitä.

Hulevesisäiliöt
Kierresaumatuista teräsputkista valmistetaan myös
tiiviit hulevesisäiliöt aina halkaisijaan 4500 mm saakka.

Muita tuotteita maanrakentamiseen
ViaCon tarjoaa laajan valikoiman muita
tuotteita eri ryhmistä:
• Materiaaleja rautateiden rakentamiseen ja
käyttöönottoon
• Väliaikaisia ja pysyviä Acrow-siltoja
• Tuotteita ympäristön suojaamiseen
• Lujitetukimuureja
• Vesi- ja viemäröintituotteita

Ota yhteyttä paikalliseen ViaCon -yhtiöön
saadaksesi lisää teknistä tietoa.
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