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BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Protože je práce na svodidlových systémech třeba klasifikovat jako obzvlášť nebezpečné, smí se provádět jen
pod dozorem a podle pokynů příslušně proškolených odborných pracovníků.
Použití tohoto návodu k montáži předpokládá dozor a instruktáž těmito odbornými pracovníky.
Montážní personál musí nosit osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP) podle směrnice EU 89/686/EHS a
národních předpisů.

ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ
Absorpční koncovka má za úkol zastavit nebo odklonit vozidla, která se odchýlila z jízdní dráhy, a tím
minimalizovat důsledky pro cestující.
Upozornění:

Použití svodidlových systémů se má zásadně nařídit jen tam, kde se dají v důsledku
odchýlení vozidel z jízdní dráhy očekávat nepříznivější následky pro vozidlo a cestující
ve vozidle i pro jiné osoby nebo ochrany hodné objekty než najetím na svodidlový
systém.

TECHNICKÝ POPIS SVODIDLOVÉHO SYSTÉMU
Výkonové parametry podle ČSN ENV 1317-4
Třída výkonnosti

P4

Úroveň prudkosti nárazu

B

Rozsah zpětného odrazu

Z2

Trvalé příčné vychýlení

x1/y1

Rozměry systému
Šířka systému

315 mm

Délka systému

6538 mm

Výška systému

820 mm
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PŘEPRAVA
Při přepravě konstrukčních dílů svodidlového systému věnujte pozornost následujícím bodům:


Náklad musí být řádně zabezpečen.



Po komunikacích, které byly ošetřeny rozmrazovací solí, se musí konstrukční díly přepravovat jen v
plachtami uzavřených nákladních automobilech.



Zabraňte kontaktu s jiným agresivním přepravovaným nákladem (např. zbytky chemikálií na ložné
ploše).



Zdvihací zařízení musí být dimenzována pro maximální hmotnost balíku 2,5t.

Upozornění:

Řádné zabezpečení nákladu musíte zajistit i při přepravě pracovních nástrojů pro
montáž svodidlových systémů.

POŽADAVKY NA MONTÁŽ
Provádějící firma (= montážní firma) musí mít odbornou způsobilost a všeobecnou kvalifikaci pro provádění
montážních prací tohoto typu.
Montážní firma musí mít technické vybavení pro odborné a náležité provádění montážních prací. K tomu patří
mimo vozového parku přizpůsobeného těmto pracím zejména beranidla dimenzovaná na potřebnou délku
sloupků s příslušně upravenými nástavci a vodítky, a také vrtačky, nárazové šroubováky, montážní trny, měřidla
atd.
Montážní firma musí zajistit dodržování veškerých v rámci těchto montážních činností relevantních národních
a mezinárodních zákonů, směrnic, nařízení atd. a včas ověřit, zda byla vydána potřebná povolení.
Montážní firma musí před zahájením montáže


zjistit, zda se v prostoru ukotvení nenachází části konstrukcí, a příp. je příslušně zohlednit.



zkontrolovat vhodnost montážního podkladu (třída půdy, dostatečná hloubka pro vrty, rovnost atd.).



vyznačit základní montážní osy pro montáž svodidlového systému.



zkontrolovat, zda byl dodán správný a kompletní materiál, a reklamace obratem sdělit dodavateli.



zajistit řádné zabezpečení staveniště.

Při zjištěných odchylkách musí být zadavatel obratem písemně vyrozuměn a musí se vyjasnit jejich příčina.
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Musí-li se konstrukční díly svodidlových systémů krátkodobě meziskladovat, musí být dodrženy následující
skladovací podmínky:


Skladovací plocha musí být únosná, zpevněná a sjízdná pro nákladní automobil.



Pozinkované konstrukční díly se nesmí skladovat ve vysoké, vlhké trávě, v kalužích nebo bahně.



Balíky v dodané balící jednotce se musí skladovat na podložných dřevech ve výšce cca 150 mm od
země.



Konstrukční díly se musí skladovat v mírném sklonu, aby mohla odtékat voda.



Je třeba vyhnout se hromadění vlhkosti.



Odstraňte fólie pro zabezpečení polohy během přepravy.



Skladovací místo nesmí být ošetřeno rozmrazovacími prostředky.

Je třeba zabránit dlouhodobému volnému skladování svázaných konstrukčních dílů.

VHODNÝ MONTÁŽNÍ PODKLAD
Podklad je vhodný pro montáž, jsou-li splněny následující podmínky:



Montážní podklad je beranitelný.
Stupeň zhutnění Dpr ≥ 97%

Podloží je možné pro montáž svodidlového systému pro vozidla považovat za beranitelné, když půda
neobsahuje balvany a podíl kamenů je podle normy ČSN EN ISO 14688-2 s < 10 % hmotnosti z celkové
navážky nízký.
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INSTALACE ABSORPČNÍ KONCOVKY PODLE DATOVÝCH LISTŮ (VIZ PŘÍLOHA)
Předmontáž konstrukčních dílů absorpční koncovky v továrně je možná, ale není nezbytně nutná. Absorpční
koncovka není předpjatá, okolní teplota tedy není pro montáž relevantní.

1. Označení umístění absorpční koncovky
2Přední okraj absorpční koncovky musí být vždy zarovnán s předním okrajem svodidlového systému Osa
absorpční koncovky je proto rovnoběžná o osa 158 mm za předním okrajem svodidlového systému.

Pokračující svodidlo

~1000
VPŘEDU

VZADU

Přední hrana
pokračujícího svodidla

Celková délka ~6540

~158

Středová
osa

Obrázek 1

Upozornění:

2.

Vzdálenost cca 1000 mm mezi osou zadního sloupku I120 a 1. sloupku pokračujícího
zádržného systému se může lišit. Podrobnější informace o napojení na průřezy svodidel 1, 2A a
3 naleznete v přílohách.

(Před) montáž absorpční koncovky
2.1. Umístění „vodících profilů absorpční koncovky FR 100/50/5“

„Vodicí profily absorpční koncovky FR 100/50/5“ je třeba umístit zrcadlově vedle sebe tak, aby malé otvory
Ø18 mm byly na vnitřní straně a větší otvory Ø42 mm na vnější straně.

Obrázek 2: Umístěné vodicí profily absorpční koncovky
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Upozornění: Aby bylo možné „vodicí desky absorpční koncovky“ hladce nasunout, musí být „vodicí profily
absorpční koncovky FR 100/50/5“ umístěny například na hranolech, aby byla zajištěna světlost nad
vozovkou pro další předmontáž.

2.2. Nasunutí „vodicích desek absorpční koncovky“
Na již umístěné „vodicí profily absorpční koncovky FR 100/50/5“ se nyní nasune 24 „vodicích desek absorpční
koncovky“. Za tímto účelem se dva obdélníkové otvory 57x105 mm na vodicích deskách nasunou přes vodicí
profily.

VZAD

VPŘEDU

Obrázek 3: nasunuté vodicí desky absorpční koncovky

2.3. Montáž tlumicích prvků „tlumící díl.S1“ v segmentu 1
Vepředu mezi 1. a 2. „vodící deskou absorpční koncovky“ (segment 1) se přišroubují dva „tlumící díly.S1“.

Montážní otvory pro tlumící díl 1

Montážní otvory pro tlumící díl 2

Montážní otvory pro tlumící díl 3
Montážní otvory pro tlumící díl 4

Obrázek 4: Montážní otvory pro tlumící díly
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Za tímto účelem se zepředu vloží vždy jeden šroub s šestihranem M16x50 FK8.8 s již nasazenou podložkou
40x18x4 přes montážní otvory pro tlumící díl 1 (viz obrázek 4) „vodicí desky absorpční koncovky“, jakož i přes
otvory Ø18mm tlumícího dílu.S1 a upevní se vždy jednou podložkou 40x18x4 a šestihrannou maticí M16 FK 8.
Klenutí tlumícího dílu musí přitom směřovat ven a tlumící díl S1 musí být slícovaný s horním okrajem vodící desky.
Montáž druhého „tlumicího dílu.S1“ se provádí stejným způsobem v zrcadlovém řazení přes montážní otvory
pro tlumící díly 2 (viz obrázek 5).

Obrázek 5: Montáž „tlumícího dílu.S1“ v 1. segmentu

2.4. Montáž tlumicích prvků „tlumící díl.S1“ v segmentu 2
Mezi 2. a 3. „vodící deskou absorpční koncovky“ (segment 2) se přišroubují 4 „tlumící díly.S1“.
Za tímto účelem se zepředu vloží vždy jeden šroub s šestihranem M16x50 FK8.8 s již nasazenou podložkou
40x18x4 přes montážní otvory pro tlumící díl 3 (viz obrázek 6) „vodicí desky absorpční koncovky“, jakož i přes
otvory Ø18mm tlumícího dílu.S1 a upevní se vždy jednou podložkou 40x18x4 a šestihrannou maticí M16 FK 8.
Klenutí tlumícího dílu musí přitom směřovat ven.
Stejným způsobem se provádí montáž druhého tlumícího dílu přes montážní otvory pro tlumící díl 4.
Následně se vloží šrouby s šestihranem M16x50 FK 8.8 s již nasazenou podložkou 40x18x4 přes zbývající volné
otvory Ø18 mm tlumícího díl.S1 v segmentu 1, dále přes ve stejné výšce umístěný podélný otvor 30x18 mm na
„vodící desce absorpční koncovky“ a přes otvory Ø18 mm tlumícího dílu.S1 v segmentu 2 a upevní se vždy
jednou podložkou 40x18x4 a šestihrannou maticí M16 FK 8. Totéž platí pro montážní otvory pro tlumící díly 1
a 2 (viz obrázek 4 a 6)
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Obrázek 6: Montáž „tlumícího dílu.S1“ v 2. segmentu

2.5. Montáž tlumicích prvků „tlumící díl.S1“ v segmentu 3 až 23
Mezi 3. a 23. „vodící deskou absorpční koncovky“ (segment 4) se přišroubují vždy 4 „tlumící díly.S1“. „Tlumicí
díly.S1“ dvou segmentů jsou od segmentu 3 navzájem spojeny vždy dvěma šrouby s šestihranem.
Za tímto účelem se vloží šrouby s šestihranem M16x50 FK 8.8 s již nasazenou podložkou 40x18x4 přes zbývající
volné otvory Ø18 mm tlumícího dílu.S1 v příslušném předcházejícím segmentu, dále přes ve stejné výšce
umístěný podélný otvor 30x18 mm na „vodící desce absorpční koncovky“ a přes otvory Ø18 mm tlumícího
dílu.S1 v následujícím segmentu a upevní se vždy jednou podložkou 40x18x4 a šestihrannou maticí M16 FK 8.
Totéž platí pro montážní otvory pro tlumící díly 1, 2, 3 a 4 (viz obrázek 4 a 8).
Upozornění: Šroubový spoj poslední "vodicí desky absorpční koncovky" musí být na rozdíl od všech ostatních
vodicích desek proveden zezadu dopředu, aby nedošlo ke kolizi závitů šroubů se sloupky I120 (viz
obrázek 7)!

Obrázek 7: Šroubový spoj poslední vodící desky
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Obrázek 8: Kompletní montáž všech segmentů

3. Beranění obou sloupků I120 2000 BE
Oba sloupky I120 o délce 2000 mm se vhodným beranidlem svisle zatlučou do podloží ve vzdálenosti 5880
mm (středová osa příruby) uprostřed již vyznačené osy tak, aby horní hrana předního sloupku byla 130 ± 20
mm nad vztažnou rovinou a zadního sloupku 820 ± 20 mm nad vztažnou rovinou (viz obrázek 9). Sloupky I120
musí být umístěny podle obrázku 9 tak, aby jejich příruby byly kolmé k ose absorpční koncovky. Je nutné zajistit,
aby 6 řad podélných otvorů 36x24 mm na přírubě sloupku I120 bylo umístěno na horním konci sloupku (hlavice
sloupku) a na straně směrem k provozu. Při správném umístění směřuje deska přivařená mezi příruby "dopředu".
Beranidlo musí být vybaveno nástavcem vhodným pro průřez I120, aby nedocházelo k deformacím nebo
poškození žárového zinkování hlavice sloupku. Vodítko namontované na beranidle blízko horního okraje
zábradlí a přizpůsobené průřezu I120 zajišťuje přesné umístění sloupku při beranění.
Vzhledem k nízké horní hraně sloupku 130 ±20 mm nad vztažnou rovinou je pro přední I-sloupek zpravidla
zapotřebí vhodný prodlužovací beranící nástavec.
VZADU
VPŘEDU

Plechové body vpřed!

Obrázek 9: Umístění sloupků I120
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Nyní umístěte předmontovanou absorpční koncovku do již správné polohy (Pozor: Používejte dřevěné
podpěry!) Za tímto účelem se musí podlouhlé otvory v přírubě sloupků I120 krýt ve svislé linii s příslušnými
protilehlými otvory Ø42 mm a Ø18 mm „vodícího profilu absorpční koncovky“ (viz obrázek 10 a 11).
„Vodicí profily absorpční koncovky“ musí být i podélně přesně zarovnány. Jedině tak lze zajistit, aby se
beraněné sloupky mohly přišroubovat k tvarovaným trubkám (viz kapitola 4).

VPŘEDU

VZADU

Přední hrana
pokračujícího svodidla

Obrázek 10: Umístění sloupků I120 s umístěnou předmontovanou absorpční koncovkou

VZADU
VPŘEDU

Obrázek 11: Umístění sloupků I120 s již vyrovnanou předmontovanou absorpční koncovkou
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4. Vytvoření šroubového spoje mezi podélnými profily a sloupky I120
Na koncích "vodicích profilů absorpční koncovky" se do dutých profilových otvorů "vodicích profilů absorpční
koncovky" zasunou nohy "U-držáku absorpční koncovky" tak, aby se oba otvory Ø18 mm "U-držáku absorpční
koncovky" překrývaly se dvěma otvory Ø18 mm "vodicích profilů absorpční koncovky".
Poté se "vodicí lišty absorpční koncovky" s vloženým "U-profilem absorpční koncovky" zvednou do výšky 1.
řady podélných otvorů 36x24 mm (horní řada podélných otvorů) předního sloupku I120 a přišroubují se. Za
tímto účelem se vloží oba šrouby s šestihranem M16x160 FK 8.8 s již nasazenou podložkou 40x18x4 přes
protilehlé otvory Ø18 mm v U-držáku absorpční koncovky, otvory Ø18 mm ve vodící kolejnici absorpční
koncovky a podélný otvor 36x24 mm na sloupku I120 a upevní se vždy jednou podložkou 40x18x4 a
šestihrannou maticí M16 FK 8 (viz obrázek 12).
Poté se "vodicí lišty absorpční koncovky" s vloženým "U-profilem absorpční koncovky" zvednou do výšky 6.
řady podélných otvorů 36x24 mm (dolní řada podélných otvorů) zadního sloupku I120 a přišroubují se. Za tímto
účelem se vloží oba šrouby s šestihranem 160 FK 8.8 s již nasazenou podložkou 40x18x4 přes protilehlé otvory
Ø18 mm v U-držáku absorpční koncovky, otvory Ø18 mm ve vodící kolejnici absorpční koncovky a podélný
otvor 36x24 mm na sloupku I120 a upevní se vždy jednou podložkou 40x18x4 a šestihrannou maticí M16 FK 8
(viz obrázek 13).
Přitom musíte dbát na rozdílný směr zasunutí obou šestihranných šroubů M16x160 FK 8.8, tak aby byla jedna
hlava šroubu na straně přivrácené k silnici a druhá hlava šroubu na straně odvrácené od silnice.

Obrázek 12: Montáž na přední sloupek I120
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VZADU
VPŘEDU

Obrázek 14: Dokončená montáž předmontované absorpční koncovky se sloupky I120

5. Šroubový spoj poslední „vodicí desky absoprční koncovky“ se zadním sloupkem I120
Poslední „vodicí deska absorpční koncovky“ se připojí k zadnímu sloupku I120 dvěma závitovými tyčemi
M16x330 FK 8.8.
Za tímto účelem se vloží dvě závitové tyče M16x330 FK 8.8 s již nasazenou šestihrannou maticí M16 FK8 a
nasazenou podložkou 40x18x4 přes středové podélné otvory 18x30 mm na horním s dolním konci poslední
„vodící desky absorpční koncovky“ a přes za ní ležící otvory Ø20 v můstkové desce sloupku I120 a upevní se
vždy jednou podložkou 40x18x4 a jednou šestihrannou maticí M16 FK 8 (viz obrázek 15).

Obrázek 15: Montáž závitových tyčí
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Upozornění:

Upevnění vodicí desky na I-sloupku musí být provedeno tak pevně, aby již nebylo možné
šroubový spoj rukou povolit. Není nutné, aby se vodicí deska dotýkala I-sloupku. Výčnělky
závitových tyčí je nutné zkrátit!

6. Montáž „přípojky absorpční koncovky FRS“
Konstrukční díl „přípojka absorpční koncovky FRS“ se nyní musí připojit k zadnímu sloupku I120. Za tímto účelem
se umístí „přípojka absorpční koncovky FRS“ na sloupku I120 tak, aby se otvory Ø20 v řadě otvorů 1,2 a 4
překrývaly se za nimi ležícími podélnými otvory 36x24 mm na přírubě sloupku I120 otočené směrem k silnici.
„Přípojka absorpční koncovky FRS“ je v jedné rovině s horní hranou sloupku I120.
Následně se vloží vždy jeden šroub s šestihranem M16x50 FK 8.8 s již nasazenou podložkou 40x18x4 přes
otvory Ø20 mm v „přípojce absorpční koncovky“ a přes za ní ležící podélné otvory 36x24 mm na přírubě
sloupku I120 a upevní se vždy jednou podložkou 40x18x4 a šestihrannou maticí M16 FK 8 (viz obrázek 16).

Obrázek 16: Montáž přípojky absorpční koncovky
FRS
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7. Vytvoření připojení s pokračujícím svodidlovým systémem
K „přípojce absorpční koncovky FRS“ se připojí přechodové svodidlo, např. LS.S2A> Rebloc RB80. To umožňuje
pokračovat na průřez svodidla S2A. K dispozici jsou také alternativní přechodová svodidla na průřez svodidel
S1 a S3 a průřezy jiných výrobců svodidel. Umístění příslušného přechodového svodidla se pak provádí vždy
PŘED „přípojku absorpční koncovky FRS“, tedy na straně směrem k silnici (viz obr. 17 a obr. 18).
Za tímto účelem se vloží šest šestihranných šroubů M16x50 FK 8.8 s již nasazenou podložkou 40x18x4 přes 4
otvory Ø18 mm a dva svislé mezilehlé podélné otvory 30x18 mm připojovací desky přechodového svodidla a
přes podélnou drážku "přípojky absorpční koncovky FRS". Následně se nasune distanční objímka 11mm,
podložka 20 (60x22x4mm) a podložka 40x18x4mm a upevní se pomocí šestihranné matice M16 FK8 (viz obr.
17 a obr. 18).
Aby bylo možné zaručit účinek napínacího pásu, musí být přechodové svodidlo pokaždé dotaženo na doraz
ve směru připojovacího systému (viz směr šipky obr. 17 a obr. 18).
Upozornění: Je nutné dbát na to, aby distanční objímka 11 mm dosedla do vodicí drážky a aby spoj nebyl
sevřený!

Obrázek 17: Pohled zepředu na přechodovou
kolejnici

Obrázek 18: Pohled zezadu na přechodovou
kolejnici

Pokračující svodidlový systém je připojen přímo k příslušnému přechodovému svodidlu. Jak postupovat při jejich
montáži, naleznete v příslušných montážních návodech a v přiložených datových listech.
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8. Utahovací momenty šroubových spojů
Závit / třída pevnosti

Utahovací momenty
min.

max.

M10 / 4.6

10

Nm

17

Nm

M16 / 4.6

35

Nm

70

Nm

M16 / 6.8

35

Nm

150

Nm

M16 / 8.8

35

Nm

210

Nm

M18 / 8.8

80

Nm

330

Nm

Upozornění:

Při utahování těchto neplánovaně předpjatých šroubových spojů v rozsahu nahoře uvedených
utahovacích momentů dbejte v místě sevření na maximální plošné přiložení.

9. Kontrola shody
Průběžně během montáže a při výstupní kontrole zkontrolujte:


správné seřazení a sešroubování konstrukčních dílů



Správné nasazení distančních objímek, aby nedošlo k blokování svodidel



správné překrytí konstrukčních dílů



symetrické seřazení konstrukčních dílů



Aby bylo možné zaručit účinek napínacího pásu, musí být přechodové svodidlo pokaždé dotaženo na
doraz ve směru připojovacího systému.

Při odchylkách mimo povolené tolerance se musí provést příslušná nápravná opatření.
Po ukončení montážních činností se musí při převzetí zkontrolovat správné provedení podle návodu k montáži
a zdokumentovat v přejímacím protokolu.

10. Úklid na staveništi
Veškerý zbytkový materiál (i spojovací prostředky), balící materiál jako podložná dřeva, krabice od šroubů, fólie,
balící pásky atd. a jiný odpad odvezte.
Staveniště opusťte až po zametení.

Strana 17/18

voestalpine Krems Finaltechnik GmbH

OPRAVA ABSORPČNÍ KONCOVKY
Veškeré konstrukční díly, které vykazují mechanická poškození, resp. deformace po nehodě, se musí nahradit
novými konstrukčními díly. Při montáži těchto dílů se řiďte návodem k montáži.
Při opravě absorpční koncovky se všeobecně musí použít nové spojovací prvky.

ZNAČENÍ JEDNOTLIVÝCH KOMPONENT
Komponenty jsou označeny značkou výrobce „obrácený domeček“ provedenou průrazem nebo protlačením
do hloubky 2 mm. Umístění označení je na viditelném místě a jeho poloha je uvedena na výrobních výkresech
jednotlivých komponent. Důvodem značení komponent je dohledatelnost původu materiálu při nehodách a
při opravách.

TRVANLIVOST PROTIKOROZNÍ OCHRANY
Konstrukční díly svodidlových systémů se s ohledem na životnost / dobu ochrany žárově zinkují podle EN ISO
1461.
Ochranná doba pro zinkové potahy je definována v EN ISO 14713 a je závislá zejména na tloušťce vrstvy.
Všeobecně je možné předpokládat, že k erozi zinkové vrstvy dochází plošně. Na základě na komunikacích
známé makroklimatické koroze kategorie C4 se dá očekávat roční eroze zinku v rozsahu 2,1 až 4,2 µm za rok.
Z toho vyplývá pro průměrnou tloušťku zinku minimálně 70 µm vypočtenou podle EN ISO 1461 ochranná doba
minimálně 15 let.
Upozornění:

Výše uvedeným způsobem vypočtená ochranná doba platí jen pro makroklimatickou
korozi. Mikroklimatické zvláštnosti mohou vést ke zkrácení ochranné doby.

INSPEKCE A ÚDRŽBA
Svodidlové systémy voestalpine Krems Finaltechnik GmbH jsou v zásadě bezúdržbové.
V rámci probíhajících kontrolních jízd údržby vozovek, minimálně však jednou ročně, přednostně po zimním
období, se musí svodidlový systém vizuálně zkontrolovat. Přitom je třeba mj. věnovat pozornost deformovaným
konstrukčním dílům a správnému sešroubování. Svodidlový systém musí být udržován bez špíny a nečistot, které
by mohly negativně ovlivnit funkčnost systému.

RECYKLACE / LIKVIDACE ODPADŮ
Demontované svodidlové systémy nebo v rámci opravy vyměněné konstrukční díly se musí zlikvidovat podle
zákonných předpisů a dát do recyklovaného odpadu. Konstrukční díly svodidlových systémů voestalpine Krems
Finaltechnik GmbH jsou 100% recyklovatelné.
Balící materiál a jiný odpad se musí recyklovat, resp. zlikvidovat podle zákonných předpisů. U svodidlových
systémů voestalpine Krems Finaltechnik GmbH se nepoužívají toxické nebo nebezpečné materiály.
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Napojení svodidla na
absorpční koncovku

U-profilem absorpční koncovky
30-500.2020D

6000

Šroub se šestihranem M16x160-8.8 +ma
ISO4014
2 kusy U-profilem absorpční koncovky
30-500.2020D
Kruhová podložka 40x18x4
2 kusy / Šroub

U-profilem absorpční koncovky
30-500.2020D

6538

Vodicích desek absorpční koncovky
30-500.3030D
Napojení svodidla na
absorpční koncovku

Tlumící díl S1
30-001.1360D

vodících profilů absorpční koncovky FR 100/50/5
30-500.2010D

130

Tlumící díl S1
30-001.1360D

Šroub se šestihranem M16x50-8.8 + ma
ISO4018
kruhová podložka 20
ISO 7093-2
Distanční objímka 11mm
30-001.4088
2 kusy kruhová podložka 40x18x4
30-001.0995E
6 kusy / připojení

Pokračující svodidlo

A

600

820

Pokračující svodidlo

VOLITELNĚ Ukazatel s šipkou červená/bílá
upravit na stavbě a spojit na 4 místech
pomocí šroubu s šestihranem M16x50-8.8.

A
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Sloupek IBL120 2,00m BE Terminal
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Přechodová svodnice
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ISO4014
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2 kusy / připojení Sloupek IBL120 2,00m BE

přípojky absorpční koncovky FRS
30-500.4040D

Řez
M 1:10

Vodicích desek absorpční koncovky
30-500.3030D

Šroub se šestihranem M16x50-8.8 +ma
2 kusy / Tlumící díl S1
Kruhová podložka 40x18x4
4 kusy / Tlumící díl S1

Tlumící díl S1
30-001.1360D
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30-500.4040D

Šroub se šestihranem M16x50-8.8 + ma
ISO4018
kruhová podložka 20
ISO 7093-2
Distanční objímka 11mm
30-001.4088
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Kusovník
KREMSBARRIER Terminal P4
Třída výkonnosti P4

S235JR

90

Tlumící díl S1

3,51

30-001.1360D

S355J0

24

Vodicích desek absorpční koncovky

5,15

30-500.3030D

S355J0

2

U-profilem absorpční koncovky

0,81

30-500.2020D

S235JR

1

Přípojky absorpční koncovky FRS

9,75

30-500.4040D

S355J0

Spojovací materiál
200 Šroub se šestihranem M16x50-8.8 + ma
6
436

Šroub se šestihranem M16x160-8.8 +ma

0,14

ISO 4018

8.8

0,28

ISO 4014

8.8

kruhová podložka 40x18x4

0,03

30-001.0995E

100HV

6

Distanční objímka 11mm

0,02

30-001.4088E

S235JR

6

kruhová podložka 20 (60x22x4)

0,08

ISO 7093-2

100HV

11,98

30-105.4330D

S355J0

61

30-500.2727D

14

41,39

4

Sloupek IBL120 2,00m BE Terminal

O

2

IS

S355J0

10
68

30-500.2010D

EN

65,37

O

vodících profilů absorpční koncovky FR 100/50/5

e

2

Protikorozní ochrana

IS

Materiál/
Jakost

dl

Číslo výkresu

N

Hmotnost
[kg]

e

Popis součásti

dl

Kus

Napojení svodidla na absorpční koncovku
1

Rebloc RB80 > LS.S2A

dle EN ISO 1461
05/2022

