Compania
Geva Soil Works este un antreprenor general specializat în fundații speciale, fiind prezent
în majoritatea proiectelor de anvergură din România, având o echipă de profesioniști și
tehnologii de ultima generație în care a investit constant în ultimii 30 de ani de activitate.
Baza noastră de producție care funcționează și că atelier este dotată cu toate uneltele și
echipamentele necesare, aparatură și mecanici cu experiență, care asigură menținerea și
repararea utilajelor, ceea ce permite firmei să lucreze în mod fluent și profesional.
Executăm piloți de diametru până la D 2500 mm și adâncimi de până la 65 m.
Acești piloți sunt executați sub protecția noroiului betonitic cu mașini de ultima generație.
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Masinile noastre pot executa piloti in orice fel de teren, indiferent de profilul litologic al acestuia:
Casagrande CFA26
CFA425
B300 și B15
Soilmec CM48
M 150
Echipamente Caterpillar
Echipamente Hydromek

Gama de servicii
pentru fundații speciale

vezi serviciile
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Piloți forați CFA
Tehnologia cu snec continuu este o metoda alternativa de executie a pilotilor in terenuri instabile.
Geva Soil Works a executat piloti in sistem CFA cu diametru de la 25 cm pana la 120 cm si adancime
de 27 m, instaland caracase de armatura de pana la 27 metri.
Toate utilajele nostre sunt echipate cu un computer ce urmareste si inregistreaza parametrii in
timpul forarii si betonarii.
La terminarea executiei unui pilot putem sa avem intregul profil al pilotului.

Piloți de îndesare
Pilotii de indesare sunt executati pentru a imbunatati parametrii geotehnici si pentru reducerea
deformabilitatii terenului de fundare.
Scopul lor nu este acela de a prelua direct toate incarcarile structurii ci de reducere a tasarilor
terenului sub greutatea structurii. Pilotii de indesare distribuie incarcarile in masa terenului
actionand ca un material compozit al acestuia.
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Piloți înșurubați de îndesare
Pilotii insurubati fac parte din clasa pilotilor de indesare. Acestia reprezinta o alternativa la pilotii
forati din punct de vedere al nivelului de zgomot si de vibratii produs, precum si al reducerii
costurilor si al cresterii productivitatii.
Pilotii insurubati de indesare se executa in terenuri necoezive sau slab coezive, dar si mod
particular in terenuri contaminate cu diverse materiale sau poluanti, datorita riscului si costurilor
privind manipularea sau depozitarea acestora.

Transporturi agabaritice
Efectuam transport agabaritic cu trailere profesionale:
CAP TRACTOR MAN TGS 26.440
Greutate proprie = 8975 kg
TRAILER TIP FAYMONVILLE STN -5AU
Greutate proprie = 15400 kg
Sarcina maxima = 75000 kg
Dimensiuni : L= 13350mm, l = 2550mm, h platf. = 800mm
Dimensiuni convoi : L max = 19500mm, l max. = 3000mm
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Clienți
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TELEFON

0751.053.504
0751.053.502
EMAIL

geotechromania@yahoo.com
ADRESA

Intr. Preot Ioan Bucur nr. 34, Com. Dascălu, Ilfov
WEB

www.geotechromania.ro
COMPANIA

S.C. GEVA SOIL WORKS S.R.L.
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