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VARNOSTNI NAPOTKI
Ker je treba dela na zadrževalnih sistemih za vozila opredeliti kot posebej nevarna, se lahko izvajajo samo pod
nadzorom in vodstvom ustrezno izobraženega strokovnega osebja.
Uporaba teh navodil za montažo zahteva nadzor in vodenje s strani teh strokovnjakov.
Monterji morajo nositi osebno varovalno opremo (OVO) v skladu z direktivo ES 89/686/EGS in nacionalnimi
predpisi.

NAMENSKA UPORABA
Naloga terminala trka je ustaviti oziroma preusmeriti vozila, ki zapeljejo s ceste in tako zmanjšati posledice za
potnike.
Napotek:

Načeloma je treba zadrževalne sisteme za vozila namestiti samo tam, kjer lahko v
primeru, ko vozilo zapelje s ceste, pričakujemo negativne posledice za vozila in
potnike ter druge osebe ali predmete, ki jih je treba zaščiti, pa tudi v primeru, ko vozilo
zapelje na oz. se zaleti v zadrževalni sistem.

TEHNIČNI OPIS ZADRŽEVALNEGA SISTEMA ZA VOZILA
Parameter zmogljivosti skladno z ÖNORM EN 1317-4
Razred zmogljivosti

P4

Stopnja intenzitete trka

B

Območje trka

Z2

Trajni stranski odklon

x1/y1

Dimenzije sistema
Širina sistema

315 mm

Dolžina sistema

6538 mm

Višina sistema

820 mm
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TRANSPORT
Pri transportu komponent zadrževalnega sistema za vozila je treba upoštevati naslednje točke:


Zagotoviti je potrebno ustrezno zaščito tovora.



Pri transportu po cestah, obdelanih s soljo, je treba komponente transportirati z zaprtimi tovornjaki s
ponjavami.



Preprečiti je treba stik z drugim agresivnim transportnim blagom (npr. ostanki kemikalij na nakladalni
površini).



Dvigala naj bodo zasnovana za največjo maso paketa 2,5 t.

Napotek:

Tudi za transport delovnih odrov za montažo zadrževalnih sistemov za vozila je treba
zagotoviti ustrezno zaščito tovora.

ZAHTEVE ZA MONTAŽO
Izvajalec (=montažno podjetje) mora biti strokovno usposobljeno in posedovati splošne kvalifikacije za izvedbo
tovrstnih montažnih del.
Montažno podjetje mora razpolagati s tehnično opremo za strokovno in ustrezno izvedbo montažnih del. K tej
poleg voznega parka, prilagojenega za omenjena dela, štejemo predvsem naprave za zabijanje pilotov za
zahtevano dolžino stebrov z ustreznimi pokrovi za zabijanje pilotov in vodili ter vrtalnike, udarne vijačnike,
montažne kolute, merilne pripomočke, itd.
Montažno podjetje mora zagotoviti, da se upoštevajo vsi nacionalni in mednarodni zakoni, smernice, odloki
itd., ki se nanašajo na to montažno delo, in da so potrebna dovoljenja pravočasno preverjena.
Montažno podjetje mora pred začetkom montaže


v območju sidranja odstraniti in ustrezno upoštevati morebiti prisotno infrastrukturo.



preveriti primernost podlage (kategorija tal, zadostna globina vrtanja, ravnost, itd.).



označiti referenčno linijo, ki je merodajna za montažo zadrževalnega sistema za vozila.



dostavo materiala preveriti glede točnosti in kompletnosti ter reklamacije nemudoma sporočiti
dobavitelju.



se prepričati, da je gradbišče ustrezno zavarovano.

V primeru ugotovljenih odstopanj, je treba o tem nemudoma obvestiti naročnika in zadevo razjasniti.
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Če je treba sestavne dele zadrževalnega sistema za vozila kratkoročno vmesno skladiščiti, je treba upoštevati
naslednje pogoje skladiščenja:


Površina, namenjena skladiščenju, mora biti nosilna, pritrjena in primerna za dostop s tovornjakom.



Pocinkanih sestavnih delov ne skladiščite v visoki, mokri travi, lužah ali blatu.



Skladiščenje paketov v dostavljeni embalažni enoti mora biti izvedeno s pribl. 150 mm odmikom od tal
in na podložnih letvah.



Sestavne dele je treba skladiščiti z rahlim padcem, da lahko voda odteka.



Preprečiti je treba nastajanje kotanj (zbiranje vlage).



Folije za pritrditev položaja med transportom je treba odstraniti.



Mesta skladiščenja ni dovoljeno obdelati s sredstvi za odmrzovanje.

Izogibati se je treba dolgotrajnemu skladiščenju sestavljenih komponent na prostem.

PRIMERNA PODLAGA
Podlaga je primerna za montažo zadrževalnega sistema za vozila, če so izpolnjeni naslednji pogoji:




Kategorija tal 3, 4 in 5 glede na ÖNORM B 2205 in ruševine, ki se lahko uvrstijo v te kategorije tal
Stopnja kompaktnosti Dpr ≥ 97 %
Podlaga je primerna za zabijanje pilotov.

Šteje se, da je podlaga za montažo zadrževalnega sistema za vozila primerna za zabijanje pilotov, če se tla
lahko uvrstijo v kategorije tal 1, 3, 4 in 5 glede na ÖNORM B 2205, ne vsebujejo blokov in je delež kamna
skladen z ÖNORM EN IS 14688-2 z < 10 masnim % nižji.
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VGRADNJA TERMINALA SKLADNO S PODATKOVNIMI LISTI (GLEJTE PRILOGO)
Predhodna montaža sestavnih delov terminala je možna, vendar ni nujno potrebna. Ker zadrževalni sistem za
vozila ni predhodno napet, temperatura okolice pri montaži ni relevantna.

1. Označevanje lokacije terminala
Sprednji rob terminala mora biti vedno poravnan s sprednjim robom preusmerjevalnega zadrževalnega
sistema za vozila. Os terminala je torej vzporedna z dimenzijo 158 mm za sprednjim robom zadrževalnega
sistema za vozila.
Preusmerjevalni
Zadrževalni sistem
za vozila

~1000
zadaj

spredaj

Os Terminal

Napotek:

2.

~158

Sprednji rob
preusmerjevalnega
zadrževalni sistem za
vozila

Dolžina terminala + priključna plošča pribl. 6540

Slika 1

Razmik pribl. 1000 mm med osjo stebra zadnjega stebra I120 in 1. stebrom preusmerjevalnega
blažilnika FRS (sistem za zadrževanje vozila) se lahko razlikuje. Natančne podatke o priključkih
na prečne preseke varnostne ograje 1,2A in 3 najdete v prilogi.

(Pred)montaža terminala
2.1. Postavitev »vodilnih profilov terminala FR 100/50/5«

»Vodilni profili terminala FR 100/50/5« morajo biti zrcalno postavljeni drug poleg drugega tako, da so majhne
izvrtine Ø 18 mm vedno na notranji strani in večje izvrtine Ø 42 mm na zunanji strani.

Slika 2: Nameščeni vodilni profili terminala
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Napotek: Da bi omogočili nemoteno drsenje »vodilnih pločevin terminala« med nameščanjem, je treba vodilne
profile terminala FR 100/50/5« za zagotovitev odmika od tal za nadaljnjo predmontažo položiti na
primer na kvadratni les.

2.2. Nameščanje »vodilnih pločevin terminala«
Na pripravljene »vodilne profile terminala FR 100/50/5« je nameščenih 24 »vodilnih pločevin terminala«. V ta
namen sta obe pravokotni odprtini 57x105 mm vodilnih pločevin potisnjeni prek vodilnih profilov.

ZADAJ

SPREDAJ

Slika 3: Nameščene vodilne pločevine terminala

2.3. Montaža blažilnih elementov »polskledasti blažilnik.S1« v segmentu 1
Spredaj med 1. in 2. »vodilno pločevino terminala« (segment 1) sta privita dva »polskledasta blažilnika
trkov.S1«.

Montažne odprtine za polovično
lupino 1
Montažne odprtine za polovično
lupino 3

Montažne odprtine za polovično
lupino 2

Montažne odprtine za polovično
lupino 4

Slika 4: Montažne odprtine za polovične lupine
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V ta namen je po en šestkotni vijak M16x50 FK8.8 z že nameščeno podložko 40x18x4 od spredaj potisnjen
skozi montažne odprtine za polovično lupino 1 (glejte sliko 4) »vodilne pločevine terminala« ter skozi izvrtine
Ø 18 mm polskledastega blažilnika trkov.S1 ter pritrjen s po eno podložko 40x18x4 in šestkotno matico M16
FK 8. Ukrivljenost polovične lupine mora pri tem potekati navzven, polskledasti blažilnik trkov S1 pa se mora
zaključiti poravnano z zgornjim robom vodilne pločevine.
Vzporedno s tem poteka montaža drugega »polskledastega blažilnika.S1« v zrcalni postavitvi skozi montažne
odprtine za polovično lupino 2 (glejte sliko 5).

Slika 5: Montaža »polskledastega blažilnika.S1« v 1. segmentu

2.4. Montaža blažilnih elementov »polskledasti blažilnik.S1« v segmentu 2
Spredaj med 2. in 3. »vodilno pločevino terminala« (segment 2) so priviti štirje »polskledasti blažilniki trkov.S1«.
V ta namen je po en šestkotni vijak M16x50 FK8.8 z že nameščeno podložko 40x18x4 od spredaj potisnjen
skozi montažne odprtine za polovično lupino 3 (glejte sliko 6) »vodilne pločevine terminala« ter skozi izvrtine
Ø 18 mm polskledastega blažilnika trkov.S1 ter pritrjen s po eno podložko 40x18x4 in šestkotno matico M16
FK 8. Ukrivljenost polovične lupine mora pri tem potekati navzven.
Vzporedno s tem poteka montaža drugega polskledastega blažilnika skozi montažne odprtine za polovično
lupino 4.
Potem so šestkotni vijaki M16x50 FK 8.8 z že nameščeno podložko 40x18x4 vstavljeni skozi proste izvrtine
Ø 18 mm polskledastega blažilnika.S1 v segmentu 1, podolgovati izrez 30x18 mm v »vodilni pločevini
terminala«, ki je na isti višini, in skozi izvrtine Ø 18 mm v polskledastem blažilniku.S1 v segmentu 2 in pritrjeni s
po eno podložko 40x18x4 in šestkotno matico M16 FK 8. To velja za montažne odprtine za polovične lupine 1
in 2 (glejte sliko 4 in 6).
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Slika 6: Montaža »polskledastega blažilnika.S1« v 2 segmentu

2.5. Montaža blažilnih elementov »polskledasti blažilnik.S1« v segmentu 3 do 23
Spredaj med 3. in 23. »vodilno pločevino terminala« so vedno priviti po 4 »polskledasti blažilniki.S1«.
»Polskledasti blažilniki.S1« dveh segmentov so od segmenta 3 med seboj prav tako povezani s po dvema
šestkotnima vijakoma.
V ta namen so šestkotni vijaki M16x50 FK 8.8 z že nameščeno podložko 40x18x4 vstavljeni skozi proste izvrtine
Ø 18 mm polskledastega blažilnika.S1 v predhodnem segmentu, skozi podolgovati izrez 30x18 mm v »vodilni
pločevini terminala«, ki leži na isti višini, in skozi izvrtine Ø 18 mm polskledastega blažilnika.S1 v naslednjem
segmentu in pritrjeni s po eno podložko 40x18x4 in šestkotno matico M16 FK 8. To velja za montažne odprtine
za polovične lupine 1, 2, 3 in 4 (glejte sliko 4 in 8).
Napotek: Privitje zadnje »vodilne pločevine terminala« mora v nasprotju z vsemi ostalimi vodilnimi pločevinami
potekati od zadaj proti naprej, da se tako prepreči trk navojev vijakov s stebri I120 (glejte sliko 7)!.

Slika 7: Privitje zadnje vodilne pločevine
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Slika 8: Kompletna montaža vseh segmentov

3. Zabijanje pilotov obeh stebrov I120 2000 BE
Oba 2000 mm dolga stebra I120 je treba z ustrezno napravo za zabijanje pilotov v razmiku 5880 mm (osrednja
os prirobnice) na sredini že označene osi s piloti tako daleč zabiti v tla, da se zgornji rob stebra sprednjega
stebra 130 nahaja ±20 mm nad referenčnim nivojem, zadnjega stebra 820 mm pa ±20 mm nad referenčnim
nivojem (glejte sliko 9). Stebre I120 je treba pri tem v skladu s sliko 9 namestiti tako, da njihova prirobnica leži
normalno na os terminala. Obvezno upoštevajte, da se 6-vrstični podolgovati izrez 36×24 mm, ki se nahaja na
prirobnici stebra I120, nahaja na zgornjem delu stebra (glava stebra) in na strani, ki je obrnjena proti prometu.
Ob pravilni postavitvi je plošča, varjena med prirobnicama, obrnjena proti "sprednji strani".
Naprava za zabijanje pilotov mora biti opremljena s pokrovom za zabijanje pilotov, ki ustreza preseku stebra
I120, da ne more priti do deformacij oz. poškodb vročega pocinkanja na glavi stebra. Vodilo, ki je nameščeno
na napravi za zabijanje pilotov, in sicer v bližini zgornjega roba površine in je prilagojeno prečnemu preseku
stebra I120, mora poskrbeti za natančno pozicioniranje stebra pri zabijanju pilotov.
Praviloma je za sprednji steber I zaradi majhnega zgornjega roba stebra 130 ±20 mm nad referenčnim nivojem
potreben ustrezen podaljšek pilota. varjena pločevina
Zadaj
Spredaj

varjena pločevina

Slika 9: Pozicioniranje stebrov I120
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Predhodno sestavljen terminal je zdaj nameščen v pravilen položaj (Pozor: Uporabite lesene podpornike!). V ta
namen se morajo podolgovati izrezi na prirobnici stebra I120 v navpični liniji prekrivati z ustreznimi nasproti
ležečimi izvrtinami Ø 42 mm in Ø 18 mm »vodilnega profila terminala« (glejte sliko 10 in 11).
»Vodilne profile terminala« je treba natančno poravnati tudi v vzdolžni smeri. Le tako lahko zagotovite, da so
stebri, zabiti s piloti, lahko priviti s cevmi za oblikovanje (glejte 4. poglavje).

Zadaj

Sprednji rob
preusmerjevalne
ga zadrževalni
sistem za vozila

Spredaj

Slika 10: Pozicioniranje stebrov I120 z nameščenim predhodno montiranim terminalom

Zadaj
Spredaj

Slika 11: Pozicioniranje stebrov I120 z že poravnanim predhodno montiranim terminalom
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4. Izvedba privitja med vzdolžnimi profili in stebri I120
Na koncih »vodilnih profilov terminalov« so kraki »U-konzole« potisnjeni v odprtine votlih profilov »vodilnih
profilov terminala«, dokler se obe izvrtini Ø 18 mm »U-konzole terminala« ne prekrivata z obema izvrtinama
Ø 18 mm »vodilnih profilov terminala«.
»Vodilne tirnice terminala« z nameščenimi »U-profili terminala« so nato dvignjene na višino 1. vrste
podolgovatih izrezov 36x24mm (zgornja vrsta podolgovatih izrezov) sprednjega stebra I120 in privite. V ta
namen sta oba šestkotna vijaka M16x160 FK 8.8 z že nameščeno podložko 40x18x4 potisnjena skozi nasproti
ležeče odprtine Ø 18 mm »U-konzole terminala«, izvrtine Ø 18 mm »vodilne tirnice terminala« in podolgovato
odprtino 36x24mm stebra I120 ter pritrjena s po eno podložko 40x18x4 in eno šestkotno matico M16 FK 8
(glejte sliko 12).
»Vodilne tirnice terminala« z nameščenimi »U-profili terminala« so nato dvignjene na višino 6. vrste
podolgovatih izrezov 36x24mm (spodnja vrsta podolgovatih izrezov) zadnjega stebra I120 in privite. V ta
namen sta oba šestkotna vijaka M16x160 FK 8.8 z že nameščeno podložko 40x18x4 potisnjena skozi nasproti
ležeče odprtine Ø 18 mm »U-konzole terminala«, izvrtine Ø 18 mm »vodilne tirnice terminala« in podolgovato
odprtino 36x24mm stebra I120 ter pritrjena s po eno podložko 40x18x4 in eno šestkotno matico M16 FK 8
(glejte sliko 13).
Pri tem je treba upoštevati različno smer vstavljanja obeh šestkotnih vijakov M16x160 FK 8.8, tako da se ena
glava vijaka nahaja na strani vozišča in druga glava vijaka na strani, obrnjeni stran od vozišča.

Slika 12: Montaža na sprednjem stebru I120
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Zadaj
Spredaj

Slika 14: Dokončana montaža predhodno nameščenega terminala s stebri I120

5. Privijanje zadnje »vodilne pločevine terminala« z zadnjim stebrom I120
Zadnjo »vodilno pločevino terminala« je treba z zadnjim stebrom I120 povezati z dvema navojnima palicama
M16x330 FK 8.8.
V ta namen potisnite dva 6-kotni vijaka M16x160 FK 8.8 z že nameščenima podložkama 40x18x4 skozi osrednji
podolgovati luknji 18x30 mm na vrhu in dnu zadnje "vodilne plošče objemke" in skozi luknji Ø 20 mm v palici
stebra I120 za njima ter ju pritrdite s podložko 40x18x4 in šestkotno matico M16 FK8 (glej sliko 15).

Slika 15: Montaža 6-kotni vijak M16x160

Stran 14/18

voestalpine Krems Finaltechnik GmbH

Napotek:

Pritrjevanje vodilne pločevine na steber I mora potekati tako, da privitja ni več mogoče sprostiti
z roko. Ni nujno, da se vodilna pločevina prilega na steber I.

6. Montaža »priključka terminala FRS«
Sklop »Priključek terminala FRS« je treba povezati z zadnjim stebrom I120. Poleg tega je treba »priključek
terminala FRS« na sprednji steber I120 namestiti tako, da se izvrtine Ø 20 mm v vrstah odprtin 1, 2 in 4 prekrivajo
s podolgovatimi izrezi 36x24 mm na prirobnici stebra I120, ki je obrnjena proti vozišču. »Priključek terminala
FRS« je pri tem poravnan z zgornjim robom stebra I120.
Nato je po en šestkotni vijak M16x50 FK 8.8 z že nameščeno podložko 40x18x4 vstavljen skozi izvrtine Ø 20 mm
»priključka terminala FRS« in podolgovate izreze 36x24 mm v prirobnici stebra I120 za njim ter pritrjen s po eno
podložko 40x18x4 in šestkotno matico M16 FK8 (glejte sliko 16).

Slika 16: Montaža priključka terminala FRS

Stran 15/18

voestalpine Krems Finaltechnik GmbH

7. Izvedba priključka za preusmerjevalni zadrževalni sistema za vozila
Na »priključek terminala FRS« je priključena prehodna tirnica, na primer LS.S2A > Rebloc RB80. To omogoča
nadaljevanje na prečne preseke varnostne ograje S2A. Na voljo so tudi alternativne prehodne vodilne tirnice
na prečne preseke varnostne ograje S1 in S3. Pozicioniranje vsake prehodne vodilne tirnice pri tem vedno
poteka PRED »priključkom terminala FRS« torej na strani, obrnjeni proti vozišču (glejte sliko 17 in sliko 18).
V ta namen vstavite šest šestkotnih vijakov M16x50 FK 8.8 z že nameščeno podložko 40x18x4 skozi 4 izvrtine
Ø 18 mm in dva navpična podolgovata izreza 30x18 mm med priključno ploščo prehodne vodilne tirnice in
skozi podolgovate reže »priključka terminala FRS«. Nato namestite distančnik 11 mm, podložko 20
(60x22x4mm) in podložko 40x18x4mm in jih pritrdite s šestkotno matico M16 FK8 (glejte sliko 17 in sliko 18).
Da bi lahko zagotovili učinek nateznega pasu, je treba prehodno tirnico v vsakem primeru potegniti do
omejevalnika v smeri sosednjega sistema (glejte smer puščice slika 17 in slika 18).
Napotek: Bistveno je zagotoviti, da se 11 -milimetrski distančnik nasloni v vodilo z režami in da priključek ni
vpet!

Slika 17: Prehodna tirnica, pogled od spredaj

Slika 18: Prehodna tirnica, pogled od zadaj

Preusmerjevalni zadrževalni sistem je priključen neposredno na ustrezno prehodno vodilno tirnico. Za montažo
glejte ustrezna navodila za montažo in priložene podatkovne liste.
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8. Momenti privijanja vijačnih povezav
Navoj/razred trdnosti

Momenti privijanja
min.

maks.

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

Napotek:

Pri zategovanju teh vijačnih spojev, ki po načrtu niso predhodno napeti, je treba v območju
zgoraj omenjenih momentov privijanja, v območju vpenjanja, zagotoviti čim večji ploski stik.

9. Nadzor skladnosti
Med montažo in pri končnem nadzoru je treba stalno izvajati naslednje nadzore:


pravilna razporeditev in privitje sestavnih delov;



pravilen prileg distančnika, da se prepreči vpetje drsnih tirnic;



pravilno prekrivanje komponent;



simetrično razporeditev komponent.



Da bi lahko zagotovili učinek nateznega pasu, je treba prehodno tirnico v vsakem primeru potegniti do
omejevalnika v smeri sosednjega sistema.

Pri odklonih zunaj dovoljenih toleranc je treba izvesti ustrezne korekturne ukrepe.
Po zaključku montažnih del je treba pravilno izvedbo, skladno z navodili za montažo, preveriti s prevzemom in
zabeležiti v zapisnik o prevzemu.

10. Pospravljanje gradbišča
Ves preostali material (tudi vezne elemente), embalažni material kot so leseni podporniki, škatle za vijake, folija,
embalažni trakovi in podobno ter druge odpadke je potrebno odstraniti z gradbišča.
Gradbišče morate zapustiti čisto.
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POPRAVILO ZADRŽEVALNEGA SISTEMA ZA VOZILA
Vse komponente, ki po nesreči kažejo znake mehanskih poškodb oz. deformacij, je treba zamenjati z novimi.
Montažo teh delov je treba izvesti skladno z navodili za montažo.
Pri popravilu zadrževalnega sistema za vozila je na splošno treba uporabiti nove vezne elemente.

TRAJNOST PROTIKOROZIJSKE ZAŠČITE
Sestavni deli zadrževalnega sistema za vozila so, glede na življenjsko dobo/trajanje zaščite, skladno z EN ISO
1461 vroče pocinkani.
Trajanje zaščite za cinkove prevleke je opredeljeno v EN ISO 14713 in je načeloma odvisno od debeline sloja.
Na splošno lahko izhajamo iz tega, da se cink odstranjuje površinsko. Zaradi makroklimatske korozijske
obremenitve razreda korozivnosti C4, ki znano deluje na cestah, je pričakovati odstranjevanja cinka od 2,1 do
4,2 µm na leto. Iz tega lahko izračunamo, da zaščitno obdobje za povprečno debelino plasti cinka, ki znaša
vsaj 70 µm, določeno v skladu z EN ISO 1461, znaša 15 let.
Napotek:

Na zgornji način izračunan čas zaščite velja samo za makroklimatsko učinkovito
korozijsko obremenitev. Mikroklimatske posebnosti lahko privedejo do krajšega časa
zaščite.

PREGLED IN VZDRŽEVANJE
Zadrževalni sistemi za vozila podjetja voestalpine Krems Finaltechnik GmbH načeloma ne potrebujejo
vzdrževanja.
V okviru rednih inšpekcijskih pregledov s strani vzdrževalca cest, vendar najmanj enkrat letno, po možnosti po
zimskem obdobju, je treba zadrževalni sistem za vozila vizualno pregledati. Med drugim je treba biti pozoren
na deformirane sestavne dele in na pravilno privitje vijakov. Sistem varovalne ograje mora biti brez umazanije
in nečistoč, ki lahko vplivajo na pravilno delovanje sistema.

RECIKLAŽA/ODSTRANJEVANJE
Demontirane zadrževalne sisteme za vozila ali komponente, zamenjane v okviru popravila, je treba med
odpadke odstraniti skladno z zakonskimi predpisi in oddati v reciklažo. Komponente zadrževalnega sistema za
vozila podjetja voestalpine Krems Finaltechnik GmbH je mogoče 100 % reciklirati.
Embalažni material in druge odpadke je treba odstraniti oz. reciklirati skladno z zakonskimi predpisi.
V zadrževalnih sistemih za vozila podjetja voestalpine Krems Finaltechnik GmbH ne uporabljamo strupenih ali
nevarnih materialov.
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Priključitev zadrževalnega
sistema na
terminall

Kremsbarrier Terminal

OPCIJSKO na zahtevo
Npr. vodilni kot rdeč/bel
vrtanje na mestu vgradnje 4x privijačeno z
vobstoječimi 6-kotni vijak M16x50-8.8 vijaki
U-konzole terminala
30-500.2020D

6-kotni vijak M16x160-8.8 +ma
ISO 4014
2 kus U-konzole terminala
30-500.2020D
Podložka 40x18x4
2 kus/ vijak

Priključitev zadrževalnega
sistema na
terminall

polskledasti blažilnik.S1
30-001.1360D

6000
6538

6-kotni vijak M16x160-8.8 +ma
ISO 4014
2 kus U-konzole terminala
30-500.2020D
Podložka 40x18x4
2 kus/ vijak

130

polskledasti blažilnik.S1
30-001.1360D

U-konzole terminala
30-500.2020D
Steber IBL120 2,00 m BE Terminal
30-500.2727D

Napreden zadrževalni
sistem za vozila

A

6-kotni vijak M16x50-8.8 +ma
ISO4018
Podložka 20
ISO 7093-2
Distančnik 11 mm
30-001.4088
2 kus Podložka 40x18x4
30-001.0995E
6 kosov vsak

600

820

A

Napreden zadrževalni
sistem za vozila

6-kotni vijak M16x50-8.8 +ma
ISO4018
2 kus Podložka 40x18x4
30-001.0995E
6 kosov vsak

vodilnih profilov terminala FR 100/50/5
30-500.2010D

vodilnih pločevin terminala
30-500.3030D

Steber IBL120 2,00 m BE Terminal
30-500.2727D

Kremsbarrier Terminal

Prehod med sistemi

priključek terminala FRS
30-500.4040D

vodilnih profilov terminala FR 100/50/5
30-500.2010D

6000
6538

6-kotni vijak M16x160-8.8 +ma
ISO 4014
2 ks. Podložka 40x18x4
2 kus/ Steber

Prerez A-A
315
6-kotni vijak M16x50-8.8 +ma
2 Stk. / polskledasti blažilnik.S1
Podložka 40x18x4
4 Stk. / polskledasti blažilnik.S1

vodilnih pločevin terminala
30-500.3030D

polskledasti blažilnik.S1
30-001.1360D
820

kazensko preganjali. VOESTALPINE KREMS FINALTECHNIK GmbH

Vsebina te risbe je naša intelektualna lastnina. Risba je zaupana prejemniku samo za osebno uporabo.
Brez naše pisne odobritve je ni mogoče reproducirati ali dati na voljo tretjim osebam. Kršitve bomo
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vodilnih profilov terminala FR 100/50/5
30-500.2010D

KREMSBARRIER TERMINAL P4
Podatkovni list T110
05/2022
voestalpine Krems Finaltechnik GmbH
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priključek terminala FRS
30-500.4040D

820

Napreden zadrževalni sistem za vozila

Priključitev zadrževalnega
sistema na
terminal

Rebloc RB80 > LS.S2A
30-105.4330D

6-kotni vijak M16x50-8.8 +mat.
ISO4018
Podložka 20
ISO 7093-2
Distančnik 11 mm
30-001.4088
2kus Podložka 40x18x4
30-001.0995E
2 kosov vsak

Vsebina te risbe je naša intelektualna lastnina. Risba je zaupana prejemniku samo za osebno uporabo.

Brez naše pisne odobritve je ni mogoče reproducirati ali dati na voljo tretjim osebam. Kršitve bomo
kazensko preganjali. VOESTALPINE KREMS FINALTECHNIK GmbH

Napreden zadrževalni sistem za vozila

Rebloc RB80 > LS.S2A
30-105.4330D

6-kotni vijak M16x50-8.8 +mat.
ISO4018
2 kos Podložka 40x18x4 30
30-001.0995E
2 kosov vsak
Steber IBL120 2,00 m BE Terminal
30-500.2727D

Priključitev zadrževalnega
sistema na
terminal

priključek terminala FRS
30-500.4040D

KREMSBARRIER TERMINAL P4 priključitev
Podatkovni list T110A01
05/2022
voestalpine Krems Finaltechnik GmbH
www.voestalpine.com/kremsfinaltechnik

voestalpine
ONE STEP AHEAD.
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Seznam delov
KREMSBARRIER Terminal P4
Razred zmogljivosti P4

Materialne zahteve Terminal P4

2

Vodilnih profilov terminala FR 100/50/5

65,37

30-500.2010D

S355J0

2

Steber IBL120 2,00m BE Terminal

41,39

30-500.2727D

S235JR

90

Polskledasti blažilnik.S1

3,51

30-001.1360D

S355J0

24

Vodilnih pločevin terminala

5,15

30-500.3030D

S355J0

2

U-konzole terminala

0,81

30-500.2020D

S235JR

1

Priključka terminala FRS

9,75

30-500.4040D

S355J0

Korozijska zaščita

61

Material /
kakovost

14

Številka
skice

O

Teža [kg]

IS

Oznaka komponente

EN

Kos

6-kotni vijak M16x160-8.8 + matica

0,28

ISO 4014

8.8

436

Podložka 40x18x4

0,03

30-001.0995E

100HV

6

Distančnik 11 mm

0,02

30-001.4088E

S235JR

6

Podložka 20 (60x22x4

0,08

ISO 7093-2

100HV

11,98

30-105.4330D

S355J0

6

68

8.8

10

ISO 4018

O

0,14

IS

6-kotni vijak M16x50-8.8 +matica

EN

200

4

Vezno sredstvo

Za priključitev prečnega prereza ograje S2A
1

Rebloc RB80 > LS.S2A

EN ISO 1461
05/2022

