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נספח א' להיתר62975 :
מפעל :אקרשטיין תעשיות בע"מ  -מפעל צ.ח.ר.
מצרכים  :ייצור אלמנטים מבטון :בטון טרומי  -ייצור ומוצרים
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תאי בקרה לתקשורת )בזק( במידות נמפורטות לעיל 82X150X192 "A-1" :ס"מ " 115X167X227 "A-2ס"מ
" 192X324X235 "A-3ס"מ " 134X264X235 "A-5ס"מ
תאי בקרה לתקשורת )בזק( במידות נמפורטות לעיל 134X224X235 "A-401" :ס"מ " 144X224X235 "A-25ס"מ
" 85X85X92 "Pס"מ
תאי תפיסה )קולטנים( במידות המפורטות לעיל :תא תפיסה ראשי  180X50X80ס"מ תא תפיסה ראשי 125X50X80
ס"מ תא תפיסה אמצעי  45X50X80ס"מ תא תפיסה ראשי  45X50X80ס"מ
תאי תפיסה )קולטנים( במידות המפורטות לעיל :תא תפיסה ראשי  125X37X80ס"מ תא תפיסה אמצעי 45X37X80
ס"מ תא תפיסה ראשי  45X37X80ס"מ
תאי בקרה מלבניים במידות המפורטות לעיל 80X100 :ס"מ  80X120ס"מ  100X100ס"מ  100X120ס"מ
תאי בקרה מלבניים במידות המפורטות לעיל 100X140 :ס"מ  120X140ס"מ  120X180ס"מ  140X210ס"מ
תאי בקרה מלבניים במידות המפורטות לעיל 150X150 :ס"מ  180X180ס"מ  210X210ס"מ
מובלים תת קרקעיים במידות המפורטות לעיל:
 100X200אורכים 300 ,200 :ס"מ
 150X150אורכים 300 ,250 :ס"מ
 150X200אורכים 300 ,250 :ס"מ
 150X250אורכים 300 ,250 :ס"מ
 150X300אורכים 300 :ס"מ
 175X200אורכים 250 :ס"מ
 200X100אורכים 300 ,200 :ס"מ
 200X150אורכים 300 ,250 :ס"מ
 100X175אורכים 250 :ס"מ
 200X200אורכים 200 ,250 ,300 :ס"מ
 200X250אורכים 200 ,250 ,300 :ס"מ
 200X300אורכים 250 ,200 :ס"מ
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 210X250אורכים 300 :ס"מ
 250X150אורכים 300 ,250 :ס"מ
 250X175אורכים 250 :ס"מ
 250X200אורכים 200 ,300 ,250 :ס"מ
 250X210אורכים 300 :ס"מ
 250X250אורכים 300 ,200 ,250 :ס"מ
 250X300אורכים 200 ,250 :ס"מ
 250X310אורכים 300 :ס"מ
 250X325אורכים 300 :ס"מ
 250X425אורכים 300 :ס"מ
 300X150אורכים 300 :ס"מ
 300X175אורכים 250 :ס"מ
 300X200אורכים 250 ,200 :ס"מ
 300X250אורכים 250 ,200 :ס"מ
 300X300אורכים 250 ,200 :ס"מ
 300X350אורכים 250 :ס"מ
 310X250אורכים 300 :ס"מ
 325X250אורכים 300 :ס"מ
 350X300אורכים 250 :ס"מ
 425X250אורכים 300 :ס"מ
 720X280אורכים 100 :ס"מ
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