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BETON I FUQIZUAR  NË TRAFOSTACIONE TE MONTUARA    
Lloji: TS KTS 12 (24)  630 (1000) me çati e pjerrët

Aplikimi

for transformation and distribution of electrical
energy primarily to urban areas, industrial facilities, 
sports structures etc. 

Tjegulla Bramac
 
 . I projektuar dhe I prodhuar për konsumatorë në 
   përputhje me rregullat teknike dhe standardet në 
   vendet që jane dorëzuar.
 . Planifi kuar për instalimin në vend të ngritur si një 
   njësi kompakte dhe ka qëllim të përhershëm
 . Vendosja e mundëshme në të gjitha vendet ku ka 
   qasje adekuate dhe në tokë me kapacitet që mbanë 
   ngarkesën minimale 50kN/m2  
 . Është paraparë për një trafo deri ne 1000 kVA  dhe 
   njesin me tension mesatar me qasje 
   te vecante (dyerve)

TË DHËNA TEKNIKE

 . Baza e trafove është I projektuar si një beton i 
   përforcuar, i shtypur i papërshkueshëm nga uji, 
   MB C 25/30
 . Nënstacioni është bërë nga prodhimet e fabrikës me 
   vlera të larta të betonit të pa përshkueshëm nga uji 
   MB C 25/30
 . Kablloja e papërshkueshëm nga uji hynë në elemente 
   metalike të llojit ”HAUF” e bërë me cilësi të lartë 
   polikarbonate 11 ø15
 . Dyert dhe ventilacionet fi kse (brinjët për ventilacion) 
   janë bërë nga një alumin eloksi 
 . Ngjyrat e bardha janë perdorur për mbrendin e 
   objekteve të transformatorit
 . Pjesa e jashtme është lyer me fasad  ose me 
   guraleca të larë. 
 . Përmasa e jashtme është 418 x 214 cm
 . Nga një larteësi e jashtme prej 405 cm, 90 cm I 
   vendosur thellë (temel I fuqizuar I betonit legen) 

1

TS KTS 12 (24)  630 (1000) 
me çati e pjerrët

Iformacione të hollësishme mbi kërkesën
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BETON I FUQIZUAR  NË TRAFOSTACIONE TE MONTUARA   

Lloji: VTSK 12 (24) 250

Aplikimi 

Per transformatorët dhe shpërndarjen e energjis 
elektrike kryesisht ne zonat urbane

 . I projektuar dhe I prodhuar për konsumatorë në 
   përputhje me rregullat teknike dhe standardet në vendet 
   që janë dorëzuar.
 . Planifi kuar për instalimin në vend të ngritur si një njësi 
   kompakte me të gjitha paisje elektrike.
 . Vendosja e mundëshme në të gjitha vendet ku ka 
   qasje adekuate dhe në një toke me kapacitet që mbanë 
   ngarkesën minimale 50kN/m2  
 . Është parapar për një trafo deri në 250 kVA  dhe me 
   njësi të tensionit mesatar

TE DHENA TEKNIKE

 . nënstacion është realizuar si një njësi kompakte 
   unike e betonit të përforcuar dhe e përbërë nga pjesa e 
   nëndheshme të betonit të përforcuar (korrita e temeljit) 
   dhe një pjesë mbi tokë (shtëpiza) nga kualiteti I lartë i 
   betonit të papërshkueshëm nga uji MB C 25/30
 . Nënstacioni është bërë nga prodhimet me vlera të larta të 
   betoni të fuqizuar i papërshkueshëm nga uji MB C 25/30
 . Kablloja e papershkueshem nga uji hyne ne elemente 
   metalike te llojit ”HAUF” e bere me cilesi te larte 
   polikarbonate 4 ø150 mm
 . Dyert dhe ventilacionet fi kse brinjët për ventilacion janë 
   bërë nga një alumin eloxy  
 . Ngjyrat e bardha janë përdorur për mbrendin e objekteve 
   të transformatorit
 . Pjesa e jashtme është lyer me fasad ose me guraleca. 
 . Përmasa e jashtme është 190 x 190 cm
 . Me një lartësi të jashtme prej 361 cm, 90 cm I vendosur 
   thellë (temel I fuqizuar I betonit legen) 
 . varianta “A” i një lartësie të jashtme prej 220 cm, 90 cm  
   pjesë të nëndheshme (temel I përforcuar me beton legen) 
   është i vendosur  thellë me pjesen mbi toke 
   që është 130 cm 
 . varianta “B” I një lartësi të jashtme prej 236 cm, 90 cm    
   pjesë të nëndheshme (temel I përforcuar me beton legen) 
   është i vendosur thellë dhe pjesën mbi tokë që 
   është  146 cm 
 . sasia totale pa pajisje të instaluar është cca 5500 kg.

VTSK 12 (24)  250 

Iformacione të hollësishme mbi kërkesën
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TS VTS 12 (24)  630

Iformacione të hollësishme mbi kërkesën

BETON I FUQIZUAR  NË TRAFOSTACIONE TE MONTUARA   

Lloji: TS VTS 12 (24) – 630

Aplikimi
 
   Për transformatorët dhe shpërndarjen e energjisë 
   elektrike kryesisht në zonat urbane

 . I projektuar dhe I prodhuar për konsumatorë në 
   përputhje me rregullat teknike dhe standardet në 
   vendet që janë dorëzuar.
 . Planifi kuar për instalimin në vend të ngritur si një 
   njësi kompakte me të gjitha paisje elektrike.
 . Vendosja e mundeshme në të gjitha vendet ku ka 
   qasje adekuate dhe në një tokë me kapacitet që 
   mbanë ngarkesën minimale 50kN/m2  
 . Është parapar për një trafo deri në 630 kVA  dhe me 
   njësi të tensionit mesatar

TE DHENA TEKNIKE
 
 . Baza e nënstacioneve është projektuar si nje beton i 
   perforcuar dhe i papërshkueshëm nga uji, 
   MB C 25/30
 . Po ashtu përbërja  është bërë nga prodhimet me 
   vlera të larta të betonit të pa përshkueshëm nga uji 
   MB C 25/30
 . Kablloja e papërshkueshëm nga uji hyne ne elemente 
   metalike te llojit ”HAUF” e bërë me cilësi te lartë 
   polikarbonate 8 ø15
 . Dyert dhe ventilacionet fi kse brinjët për ventilacion 
   janë bërë nga një alumin eloxy  
 . Ngjyrat e hollë e bardh është përdorur për mbrendin 
   e objekteve të transformatorit
 . Pjesa e jashtme është lyer me fasad ose me guraleca 
   të pastruar.  
 . Përmasa e jashtme është 280 x  205 cm
 . Nga një lartësi e jashtme prej 253 cm, 90 cm I 
   vendosur thellë (temel I fuqizuar I betonit legen) 
 . sasia totale pa pajisje të instaluar 
   ështëë cca 6600 kg.
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BETON I FUQIZUAR  NË TRAFOSTACIONE TE MONTUARA   

Lloji: MKTS 12 (24)  630

MKTS 12 (24)  630

Iformacione të hollësishme mbi kërkesën

Aplikimi
 
   Për transformatorët dhe shpërndarjen e energjisë 
   elektrike kryesisht në zonat urbane

 . I projektuar dhe I prodhuar për konsumatorë në 
   përputhje me rregullat teknike dhe standardet në 
   vendet që janë dorëzuar.
 . Planifi kuar për instalimin në vend të ngritur si një 
   njësi kompakte me të gjitha paisje elektrike.
 . Vendosja e mundëshme në të gjitha vendet ku ka 
   qasje adekuate dhe në një tokë me kapacitet që 
   mbanë ngarkesën minimale 50kN/m2  
 . Është parapar për një trafo deri në 630 kVA  dhe me 
   njësi të tensionit mesatarë.

TE DHENA TEKNIKE
 
 . Per bazë ka një korrit te vetme nga betoni i 
   papërshkueshëm nga uji që ka pjesë të nëndheshme 
   (koriten bazë) dhe një pjesë mbi tokë (shtëpiza) të 
   bëra me cilësi të lartë nga betoni i papërshkueshëm 
   nga uji MB C 25/30 
 . Nënstacioni është bërë nga prodhimet e fabrikës me 
   vlera të larta te betonit të fuqizuar të 
   papërshkueshëm nga uji MB C 25/30
 . Kablloja e papërshkueshëm nga uji hynë në elemente 
   metalike të llojit ”HAUF” e berë me cilësi të lartë 
   polikarbonate 7 ø150 mm
 . Dyert dhe ventilacionet fi kse brinjët për ventilacion 
   janë bërë nga një alumin eloxy  
 . Ngjyrat e bardha janë përdorur për mbrendin e 
   objekteve të transformatorit
 . Pjesa e jashtme është lyer me fasad ose me guraleca. 
 . Përmasa e jashtme është 272 x  209 cm
 . Nga nje lartesi e jashtme prej 253 cm, 80 cm I 
   vendosur thelle (temel I fuqizuar I betonit legen) 
 . sasia totale pa pajisje të instaluar është cca 7600 kg.
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BETON I FUQIZUAR  NË TRAFOSTACIONE TE MONTUARA    

Lloji: TS MTS 12 (24)  630 (1000) me cati te pjerret 

Aplikimi
 

Për transformatorët dhe shpërndarjen e energjisë 
elektrike kryesisht në zonat urbane

 . I projektuar dhe I prodhuar për konsumatorë në 
   përputhje me rregullat teknike dhe standardet në v
   vendet që janë dorëzuar.
 . Planifi kuar për instalimin në vend të ngritur si një 
   njësi kompakte dhe të qëndrueshme
 . Vendosja e mundëshme në të gjitha vendet ku ka 
   qasje adekuate dhe në një tokë me kapacitet që 
   mbanë ngarkesën minimale 50 kN/m2  
 . Është parapar për një trafo deri në 250 kVA dhe njësi 
   të tensionit mesatar.

TE DHENA TEKNIKE

 . Baza e trafove është projektuar si një beton i 
   përforcuar i shtypur I papërshkueshëm nga uji, 
   MB C 25/30
 . Nënëstacioni është bërë nga prodhimet e fabrikës 
   me vlera të larta të betonit të pa përshkueshëm nga 
   uji MB C 25/30
 . Kablloja e papërshkueshëm nga uji hynë në elemente 
   metalike të llojit ”HAUF” e bërë me cilësi të lartë 
   polikarbonate 7 ø15
 . Dyert dhe ventilacionet fi kse brinjët për ventilacion 
   janë nga një alumin eloxi
 . Ngjyrat e bardha janë përdorur për mbrendin e 
   objekteve të transformatorit
 . Pjesa e jashtme është lyer me fasad ose me 
   guralecë të larë
 . Përmasa e jashtme është 230 x 150 cm
 . Nga një lartësi e jashtme prej 253 cm, 90 cm I 
   vendosur thellë (temel I fuqizuar I betonit legen) 
 . Masa totale pa paisje të instaluara është cca 5375 kg

TS MTS 12 (24)  630 (1000) 
me cati te pjerret 

Iformacione të hollësishme mbi kërkesën
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BETON I FUQIZUAR  NË TRAFOSTACIONE TE MONTUARA   

Lloji: TTS 12(24)  630 (1000) CTS 12(24)  630 (1000), PTS 12(24)  630 (1000)
 

PTS 12(24) – 630 (1000)

CTS 12(24) – 630 (1000)

Iformacione të hollësishme mbi kërkesën

Aplikimi

   Për transformatorët dhe shpërndarjen e energjisë 
   elektrike kryesisht në zonat urbane, objekte 
   industriale, ndërtesave sportive etj.

 . I projektuar dhe I prodhuar për konsumatore në 
   përputhje me rregullat teknike dhe standardet në  
 vendet që janë dorëzuar.
 . Planifi kuar për instalimin në vend të ngritur si një  
 njësi kompakte dhe të qëndrushme.
 . Vendosja e mundshme në të gjitha vendet ku ka   
 qasje adekuate dhe në një tokë me kapacitet që   
 mbanë ngarkesën minimale 50 kN/m2  
 . Është parapar për një deri në tre trafo deri në 1000  
 kVA dhe njësi të tensionit mesatar me qasje të   
 veqantë (dyert)

TE DHENA TEKNIKE
 
 . Baza e nënstacioneve është projektuar si një beton i 
   përforcuar dhe i papërshkueshëm nga uji, 
   MB C 25/30
 . Po ashtu përbërja  është bërë nga prodhimet me 
   vlera të larta të betonit të pa përshkueshëm nga uji 
   MB C 25/30
 . Kablloja e papërshkueshëm nga uji hynë në elemente 
   metalike të llojit ”HAUF” e bërë me cilësi të lartë 
   polikarbonate 14 ø15
 . Dyert dhe ventilacionet fi kse brinjët për ventilacion 
   janë nga një alumin eloxi
 . Ngjyrat e bardha janë përdorur për mbrendin e 
   objekteve të transformatorit
 . Pjesa e jashtme është lyer me fasad ose me guralecë    
 . Përmasa e jashtme është 713 x 496
 . Nga një lartësi e jashtme prej 361 cm, 90 cm I 
   vendosur thellë (temel I fuqizuar I betonit legen) 
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BETON I FUQIZUAR  NË TRAFOSTACIONE TE MONTUARA    

Lloji: TS MTS 12 (24)  630 (1000)

TS MTS 12 (24)  630 (1000) 

Iformacione të hollësishme mbi kërkesën

Aplikimi

   Për transformatorët dhe shpërndarjen e energjisë     
 elektrike kryesisht në zonat urbane, objekteve   
 industriale, ndërtesave sportive etj.

 . I projektuar dhe I prodhuar për konsumatorë në   
 përputhje me rregullat teknike dhe standardet në  
 vendet që janë dorëzuar.
 . Planifi kuar për instalimin në vend të ngritur si një  
 njësi kompakte dhe të qëndrueshme
 . Vendosja e mundshme në të gjitha vendet ku ka   
 qasje adekuate dhe në një tokë me kapacitet që   
 mbanë ngarkesën minimale 50kN/m2  
 . Është parapar për një trafo deri në 1000 (630) kVA   
 të njësisë së tensionit të lartë dhe të ulët me qasje të  
 vecantë (dyert)

TE DHENA TEKNIKE
 
 . Baza e nënstacioneve është projektuar si një beton 
   i përforcuar dhe i papërshkueshëm nga uji, 
   MB C 25/30
 . Po ashtu përbërja  është bërë nga prodhimet me   
 vlera të larta të betonit të pa përshkueshëm nga uji  
  MB C 25/30
 . Kablloja e papërshkueshëm nga uji hynë në elemente 
   metalike të llojit ”HAUF” e bërë me cilësi të lartë 
 polikarbonate 11 ø15
 . Dyert dhe ventilacionet fi kse brinjët për ventilacion  
 janë bërë nga nj alumin eloksi 
 . Ngjyrat e bardha janë përdorur për mbrendin e   
 objekteve të transformatorit
 . Pjesa e jashtme është lyer me fasad ose me guralecë. 
 . Permasa e jashtme është 418 x 328 cm
 . Nga një lartësi e jashtme prej 361 cm, 
   90 cm I vendosu 
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BETON I FUQIZUAR  NË TRAFOSTACIONE TE MONTUARA   

Lloji: TS DTS 12 (24)  2 x 630 (2 x 1000) me cati te pjerret

TS DTS 12 (24)  2 x 630 (2x1000) 
me cati te pjerret

Iformacione të hollësishme mbi kërkesën

Aplikimi

   Për transformatorët dhe shpërndarjën e energjisë  
 elektrike kryesisht në zonat urbane, objekteve   
 industriale, ndërtesave sportive etj.

 . I projektuar dhe I prodhuar për konsumatorë në   
 përputhje me rregullat teknike dhe standardet në  
 vendet që janë dorëzuar.
 . Planifi kuar për instalimin në vend të ngritur si një  
 njësi kompakte dhe të qëndrueshme
 . Vendosja e mundshme në tëe gjitha vendet ku ka  
 qasje adekuate dhe në një tokë me kapacitet që   
 mbanë ngarkesën minimale 50kN/m2  
 . Është parapar për dy trafo deri në 1000 (630) kVA  
 në fusha të vecanta dhe të njësisë së tensionit të  
 lartë dhe të ulët me qasje të vecantë (dyert)

TE DHENA TEKNIKE
 
 . Baza e nënstacioneve është projektuar si një beton
   i përforcuar dhe i papërshkueshëm nga uji, 
   MB C 25/30
 . Po ashtu përbërja  është bërë nga prodhimet me 
   vlera të larta të betonit të pa përshkueshëm nga uji 
   MB C 25/30
 . Kablloja e papërshkueshëm nga uji hynë në elemente 
   metalike të llojit ”HAUF” e bërë me cilësi të lartë 
   polikarbonate 2x7 ø15
 . Dyert dhe ventilacionet fi kse brinjët e ventilacionit 
   janë nga fl etët metalike të galvanizuar 
 . Ngjyrat e bardha janë përdorur për mbrendin e 
   objekteve të transformatorit
 . Pjesa e jashtme është lyer me fasad ose me guralecë.
 . Catija e objektit është beton I papërshkueshëm nga 
   uji I mbuluar me tjegulla balte (qeremide) 
   të renditura. 
 . Përmasa e jashtme është 478 x 498 cm
 . Nga nje lartësi e jashtme prej 361 cm, 90 cm I 
   vendosur thellë (temel I fuqizuar I betonit legen) 
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BETON I FUQIZUAR  NË TRAFOSTACIONE TE MONTUARA   

Lloji: UBTS 12(24) 630  NENTOKE

UBTS 12(24) 630 
NENTOKE

Iformacione të hollësishme mbi kërkesën

Aplikimi

   Për transformatorët dhe shpërndarjen e energjisë  
 elektrike kryesisht në zonat urbane, objekteve   
 industriale, ndërtesave sportive etj.
 
 . I projektuar dhe I prodhuar për konsumatorë në   
   përputhje me rregullat teknike dhe standardet në  
 vendet që janë dorëzuar.
 . Planifi kuar për instalimin në vend të ngritur si një  
 njësi kompakte dhe të qëndrueshme
 . Vendosja e mundeshme në të gjitha vendet ku ka  
 qasje adekuate dhe në një tokë me kapacitet që   
 mbanë ngarkesën minimale 50kN/m2  
 . Është parapar për një nga tre trafot deri në 630 kVA  
 me njësi të tensionit me qasje ne kulm.

TE DHENA TEKNIKE
 
 . Baza e nënstacioneve është projektuar si një beton 
   i përforcuar dhe i papërshkueshëm nga uji, 
   MB C 25/30
 . Po ashtu përbërja  është bërë nga prodhimet me   
 vlera të larta të betonit të pa përshkueshëm nga uji  
 MB C 25/30
 . Kablloja e papërshkueshëm nga uji hynë në   
 elemente metalike të llojit ”HAUF” e bërë me   
 cilësi te lartë polikarbonate 10 ø15
 . Dyert dhe ventilacionet fi kse brinjët për ventilacion  
 janë nga fl etet metalike të galvanizuar
 . Ngjyrat e bardha janë përdorur për mbrendin e   
 objekteve të transformatorit
 . Muret përbëhen nga materiale të 
 papërshkueshme nga uji. 
 . Përmasa e jashtme është 570 x 268 cm
 . Nga një lartësi e jashtme prej 294 cm,  tërë I   
 vendosur thellë në tokë .
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BETON I FUQIZUAR  NË TRAFOSTACIONE TE MONTUARA 

Lloji: PANELA E APARATURAVE TRNOVEC 630 (1000) 

PANELA E APARATURAVE 
TRNOVEC 630 (1000)

Iformacione të hollësishme mbi kërkesën

Aplikimi

 Për transformatorët dhe shpërndarjen e energjisë  
 elektrike kryesisht në zonat urbane, objekteve   
 industriale, ndërtesave sportive etj.

 . I projektuar dhe I prodhuar për konsumatorë në   
 përputhje me rregullat teknike dhe standardet në  
  vendet që janë dorëzuar.
 . Planifi kuar për instalimin në vend të ngritur si një  
 njësi kompakte dhe të qëndrueshme
 . Vendosja e mundëshme në të gjitha vendet ku ka  
 qasje adekuate dhe në një tokë me kapacitet që   
 mbane ngarkesën minimale 50kN/m2  
 . Është parapar për një nga tre trafo deri në 1000 kVA   
 të njësisë me tension mesatar me qasje te 
   vecantë (dyert)

TE DHENA TEKNIKE
 
 . Baza e nënstacioneve është projektuar si nje beton i 
   përforcuar dhe i papërshkueshëm nga uji, 
   MB C 25/30
 . Po ashtu përbërja  është bërë nga prodhimet me 
   vlera të larta të betonit të pa përshkueshëm nga uji 
   MB C 25/30
 . Kablloja e papërshkueshëm nga uji hynë në elemente 
   metalike të llojit ”HAUF” e bërë me cilësi të lartë 
   polikarbonate 14 ø15 ose më shumë
 . Dyert dhe ventilacionet fi kse brinjët për ventilim janë  
 bërëe nga një alumin eloksi 
 . Ngjyrat e bardha janë përdorur për mbrendin e   
 objekteve të transformatorit
 . Pjesa e jashtme është lyer me fasad ose me guralecë. 
 . Përmasa e jashtme është 1193 x 498 cm
 . Nga një lartësi e jashtme prej 361 cm, 90 cm I   
 vendosur thellë (temel I fuqizuar I betonit legen)  
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Lloji: TS DTS 12 (24)  2 x 630 (2 x 1000)  

TS DTS 12 (24) 
2 x 630 (2 x 1000) 

11
Iformacione të hollësishme mbi kërkesën

Aplikimi

 Pwr transformatorwt dhe shpwrndarjen e energjisw  
 elektrike kryesisht nw zonat urbane, objekteve   
 industriale, ndwrtesave sportive etj.

 . I projektuar dhe I prodhuar pwr konsumatorw nw  
 pwrputhje me rregullat teknike dhe standardet nw  
 vendet qw janw dorwzuar.
 . Planifi kuar pwr instalimin nw vend tw ngritur si njw  
 njwsi kompakte dhe tw qwndrueshme
 . Vendosja e mundwshme nw tw gjitha vendet ku   
 ka qasje adekuate dhe nw njw tokw me kapacitet qw  
 mbanw ngarkeswn minimale 50kN/m2  
 . Wshtw parapar pwr dy transformatorwt deri nw   
 1000(630) kVA nw fusha tw vecanta dhe tw njwsisw  
 sw tensionit tw lartw dhe tw ulwt me qasje tw   
 vecantw (dyert)

TE DHENA TEKNIKE
 
 . Baza e nwnstacioneve wshtw projektuar si njw beton  
 i pwrforcuar dhe i papwrshkueshem nga uji, 
 MB C 25/30
 . Po ashtu pwrbwrja  wshtw bwrw nga prodhimet me  
 vlera tw larta tw betonit tw pa pwrshkueshwm nga  
 uji MB C 25/30
 . Kablloja e papwrshkueshem nga uji hynw nw   
 elemente metalike tw llojit ”HAUF” e bwrw me cilwsi  
 tw lartw polikarbonate 2x7 ø15
 . Dyert dhe ventilacionet fi kse brinjwt pwr ventilacion  
 janw nga fl etwt metalike tw galvanizuar 
 . Ngjyrat e bardha janw pwrdorur pwr mbrendin e   
 objekteve tw transformatorit
 . Pjesa e jashtme wshtw lyer me fasad ose me   
 guralecw 
 . Pwrmasa e jashtme wshtw 478 x 498 cm
 . Nga njw lartwsi e jashtme prej 361 cm, 90 cm I   
 vendosur thellw (temel I fuqizuar I betonit legen) 
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BETON I FUQIZUAR  NË TRAFOSTACIONE TE MONTUARA 

Lloji: TS VTS 12 (24)  250

Aplikimi

   Për transformatorët dhe shpërndarjen e energjisë     
   elektrike kryesisht në zonat urbane

 . I projektuar dhe I prodhuar për konsumator në  
   përputhje me rregullat teknike dhe standardet në  
   vendet që janë dorzuar.
 . Planifi kuar për instalimin në vend të ngritur si një 
   njësi kompakte dhe e qëndrueshme
 . Vendosja e mundeshme në të gjitha vendet ku ka 
   qasje adekuate dhe në një tokë me kapacitet që 
   mbanë ngarkesën minimale 50kN/m2  
 . Është parapar për një transformator deri në 
   1000(630) kVA  në fusha të vecanta dhe të njësisë 
   së tensionit të lartë dhe të ulët me qasje të 
   vecantë (dyert)

TE DHENA TEKNIKE
 
 . Baza e nënstacioneve është projektuar si një beton 
   i përforcuar dhe i papërshkueshëm nga uji, 
   MB C 25/30
 . Po ashtu përbërja  është bërë nga prodhimet me   
   vlera të larta të betonit të pa përshkueshëm nga uji 
   MB C 25/30
 . Kablloja e papërshkueshem nga uji hynë në elemente 
   metalike të llojit ”HAUF” e bërë me cilësi të lartë   
   polikarbonate 11 ø15
 . Dyert dhe ventilacionet fi kse brinjët për ventilacion 
   janë të përbera nga një aluminium eloksi  
 . Ngjyrat e hollë e bardh është përdorur për mbrendin 
   e objektit te transformatorit 
 . Pjesa e jashtme është lyer me fasad ose me guraleca 
   tw pastruar. 
 . Përmasa e jashtme është 418 x 328 cm
 . Nga një lartësi e jashtme prej 361 cm, 90 cm I 
   vendosur thellë (temel I fuqizuar I betonit legen) 

TS VTS 12 (24)  250

Iformacione të hollësishme mbi kërkesën
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Lloji: TS KTS 12 (24)  630 (1000) 

Aplikimi

   Pwr transformatorwt dhe shpwrndarjen e energjisw 
   elektrike kryesisht nw zonat  urbane, objekte 
   industriale, ndwrtesave sportive etj.

 
 . I projektuar dhe I prodhuar pwr konsumator nwe 
   pwrputhje me rregullat teknike dhe standardet nw 
   vendet qw janw dorwzuar.
 . Planifi kuar pwr instalimin nw vend tw ngritur si njw 
   njwsi kompakte dhe tw qwndrueshme
 . Vendosja e mundeshme nw tw gjitha vendet ku ka 
   qasje adekuate dhe nw njw tokw me kapacitet  qw 
   mbanw ngarkeswn minimale 50kN/m2  
 . Wshtw parapar pwr njw transformator deri nw 1000 
   (630) kVA tw njwsisw me tension mesatar me qasje 
   tw vecantw (dyert)

TE DHENA TEKNIKE

 . Baza e nwnstacioneve wshtw projektuar si njw beton 
   i pwrforcuar dhe i papwrshkueshwm nga uji, 
   MB C 25/30
 . Po ashtu pwrbwrja  wshtw bwrw nga prodhimet me 
   vlera tw larta tw betonit tw pa pwrshkueshwm nga 
   uji MB C 25/30
 . Kablloja e papwrshkueshwm nga uji hynw nw 
   elemente metalike tw llojit ”HAUF” e bwrw me cilwsi 
   tw lartw polikarbonate 11 ø15
 . Dyert dhe ventilacionet fi kse brinjwt pwr ventilacion 
   janw tw pwrbera nga njw aluminium eloksi  
 . Ngjyrat e bardha janw pwrdorur pwr mbrendin e 
   objektit tw transformatorit. 
 . Pjesa e jashtme wshtw lyer me fasad ose 
   me guralecw. 
 . Pwrmasa e jashtme wshtw 418 x 328 cm 
 . Nga njw lartwsi e jashtme prej 361 cm, 90 cm I 
   vendosur thellw (temel I fuqizuar I betonit legen) 

TS KTS 12 (24)  630 (1000) 
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Iformacione të hollësishme mbi kërkesën
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SHËNIME 



KONTAKT

TEHNOBURIMI d.d.

Kompania Tehnoburimi e vendosur në Mitrovicë, Republika e Kosovës.

Ajo është e specializuar për prodhimin e shtyllave rrethore të betonit të 

centrifuguara, të cilat përdoren në shpërndarjen e energjisë elektrike me 

tension të ulët dhe mesatar.

Këto shtylla mund të përdoret për ndriqime publike, linja telefonike dhe 

elektrifi kimin e  hekurudhave. Betoni I dizajnuar në mënyrë të veqant 

mundë ti shtohen shtyllave të cilat përdoren si tra mbajtës shteses 

numrit (të madhë) të kabllove për linjët e larta apo si tra mbajtës i 

shtyllave të caktuar të nënstacioneve të kapaciteteve deri 250 kV.

Kompania gjithashtu prodhon elemente të betonit të parapërgaditur 

të cilat përdoren në sektorin e ndërtimit dhe energjis, shtëpiza per 

trafostacione, anësorë të rrugëve, material për shtrimin 

e rrugëve, ulluqet, gypa betoni, etj.

Prodhimi zhvillohet në fabrikë të re moderne në Mitrovicë, e cila u hap 

në 2010 .. Kapaciteti i fabrikës është 25,000 shtylla të 

madhësive të ndryshme në vit.

Karakteristikat teknike të të gjitha produkteve i përshtaten rregulloreve 

dhe normave të krijuara nga klienti.

Sistemi i menaxhimit të kompanisë është i çertifi kuar me 

EN ISO 9001:2008 EN ISO 14001:2004 dhe me standard.

TEHNOBURIMI d.d.

Shupkovcë, Mitrovicë

Republika e Kosovës

T 00381 (0) 28 538 801

F 00381 (0) 28 538 802

E tehnoburimidd@hotmail.com
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