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BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
Keďže práce na záchytných systémoch vozidiel sa vo všeobecnosti dajú klasifikovať ako zvlášť nebezpečné,
môžu sa tieto činnosti vykonávať iba pod dohľadom a s inštrukciami kvalifikovane vyškolených odborníkov.
Používanie tohto návodu na montáž si vyžaduje dohľad a vedenie prostredníctvom týchto odborníkov.
Montážni pracovníci musia nosiť osobné ochranné prostriedky (OOP) v súlade so smernicou ES 89/686/EHS a
vnútroštátnymi predpismi.

POUŽÍVANIE V SÚLADE S URČENÍM
Úlohou absorpčnej koncovky je zastaviť alebo presmerovať vozidlá, ktoré zišli z vozovky, a minimalizovať tak
následky pre cestujúcich.
Upozornenie: Záchytné systémy vozidiel by sa v zásade mali inštalovať len tam, kde sa očakáva, že
vybočenie vozidiel z vozovky bude mať nepriaznivejšie následky pre vozidlá a ich
posádky, ako aj pre iné osoby alebo predmety hodné ochrany, v porovnaní
s nárazom vozidiel do záchytného systému.

TECHNICKÝ POPIS ZÁCHYTNÉHO SYSTÉMU VOZIDIEL
Výkonnostné parametre podľa normy ÖNORM ENV 1317-4
Výkonnostná trieda

P4

Úroveň prudkosti nárazu

B

Oblasť odrazu

Z2

Trvalé bočné vychýlenie

x1/y1

Rozmery systému
Šírka systému

315 mm

Dĺžka systému

6538 mm

Výška systému

820 mm
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PREPRAVA
Pri preprave komponentov záchytných systémov vozidiel sa musia dodržiavať tieto body:


Musí byť zabezpečené správne zaistenie nákladu.



Pri preprave na pozemných komunikáciách ošetrených rozmrazovacími posypovými soľami sa
komponenty môžu prepravovať iba v uzavretých zaplachtovaných nákladných vozidlách.



Zabráňte kontaktu s iným agresívnym prepravovaným tovarom (napr. zvyšky chemikálií na ložnej
ploche).



Zdviháky musia byť dimenzované na maximálnu hmotnosť balenia 2,5 t.

Upozornenie: Musí sa tiež zabezpečiť správne zaistenie nákladu na prepravu pracovných
prostriedkov určených na montáž záchytných systémov vozidiel.

POŽIADAVKY NA MONTÁŽ
Spoločnosť vykonávajúca práce (= montážna firma) musí mať technickú spôsobilosť a potrebnú kvalifikáciu na
realizáciu montážnych prác súvisiacich s montážou záchytných systémov vozidiel.
Montážna firma musí mať špecializované technické vybavenie na odbornú realizáciu montážnych prác.
K tomuto vybaveniu patria okrem adekvátneho vozového parku predovšetkým baranidlá dimenzované na
požadovanú dĺžku stĺpikov s vhodne prispôsobenými krytmi pilóty a vodidlami, ako aj vŕtacie súpravy, rázové
uťahovače, montážne tŕne, meracie zariadenia atď.
Montážna firma musí v súvislosti s týmito montážnymi prácami zabezpečiť dodržiavanie všetkých relevantných
vnútroštátnych a medzinárodných zákonov, smerníc, vyhlášok atď. a včas skontrolovať, či sú k dispozícii
potrebné povolenia.
Montážna firma musí pred začiatkom montáže


zistiť prípadné existujúce objekty v oblasti ukotvenia a náležite ich zohľadniť.



skontrolovať vhodnosť podložia (trieda zeminy, dostatočná hĺbka na vrty, rovnosť atď.).



vyznačiť príslušnú referenčnú čiaru, ktorá je rozhodujúca pre montáž záchytného systému vozidiel.



skontrolovať správnosť a úplnosť dodávky materiálov a všetky reklamácie okamžite oznámiť
dodávateľovi.



zaistiť, aby bolo stavenisko riadne zabezpečené.

Ak sa zistia odchýlky, musí byť objednávateľ okamžite písomne informovaný a musí sa uskutočniť objasnenie.
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Ak sa komponenty záchytných systémov vozidiel musia dočasne uskladniť, musia sa dodržať nasledujúce
podmienky skladovania:


Skladovacia plocha musí byť stabilná, spevnená a prístupná pre nákladné vozidlá.



Pozinkované komponenty sa nesmú skladovať vo vysokej, vlhkej tráve, v kalužiach alebo blate.



Balíky sa musia skladovať v dodanej obalovej jednotke na drevených podložkách vo výške asi 150 mm
od podlahy.



Komponenty sa musia skladovať s miernym sklonom, aby mohla odtiecť voda.



Je potrebné zabrániť tvorbe vaničiek (hromadeniu vlhkosti).



Fólie použité na zaistenie polohy počas prepravy sa musia odstrániť.



Skladovacie miesto nesmie byť ošetrené prostriedkami na odstraňovanie námrazy.

Musí sa zabrániť dlhodobému skladovaniu zviazaných komponentov vo vonkajšom prostredí.

VHODNÉ PODLOŽIE
Podložie je vhodné na montáž záchytného systému vozidiel, ak sú splnené tieto podmienky:




Triedy pôdy 3, 4 a 5 podľa normy ÖNORM B 2205 a nasypané pôdy, ktoré možno zaradiť do týchto
tried pôdy
Stupeň zhutnenia Dpr ≥ 97 %
Podložie je vhodné na zarážanie.

Pri montáži záchytného systému vozidiel je podložie považované za vhodné na zarážanie vtedy, ak pôdu
možno zaradiť do tried pôdy 1, 3, 4 a 5 podľa normy ÖNORM B 2205, ak neobsahuje žiadne bloky skál a
percentuálny podiel kameňov podľa normy ÖNORM EN ISO 14688-2 je < 10 hmotnostných %.
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INŠTALÁCIA ABSORPČNEJ KONCOVKY PODĽA DÁTOVÝCH LISTOV (POZRI
PRÍLOHU)
Predmontáž komponentov absorpčnej koncovky vo výrobnom závode je možná, ale nie je nevyhnutne
potrebná. Keďže sa záchytný systém vozidiel nepredpína, nie je teplota okolitého prostredia pre montáž
relevantná.

1. Označenie polohy absorpčnej koncovky
Predný okraj absorpčnej koncovky musí byť vždy zarovnaný s predným okrajom pokračujúceho záchytného
systému vozidiel. Os absorpčnej koncovky je preto paralelná s rozmerom 158 mm za predným okrajom
záchytného systému vozidiel.

Obrázok 1

Upozornenie: Vzdialenosť cca 1000 mm medzi osou zadného stĺpika I120 a 1. stĺpikom pokračujúceho
záchytného systému vozidiel je možné meniť. Podrobnejšie informácie o pripojeniach k
prierezom zvodníc 1, 2A a 3 nájdete v prílohách.

2.

(Pred)montáž absorpčnej koncovky
2.1. Umiestnenie „vodiacich profilov absorpčnej koncovky FR 100/50/5“

„Vodiace profily absorpčnej koncovky FR 100/50/5“ sa majú umiestniť zrkadlovo vedľa seba tak, aby malé
otvory s Ø 18 mm boli vždy na vnútornej strane a väčšie otvory s Ø 42 mm na vonkajšej strane.

Obrázok 2: umiestnené vodiace profily absorpčnej koncovky
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Upozornenie: Aby bolo možné „vodiace plechy absorpčnej koncovky“ hladko nasunúť, musia byť „vodiace
profily absorpčnej koncovky FR 100/50/5“ položené na hranoly, napríklad na zabezpečenie
voľného priestoru pre prípadnú ďalšiu predmontáž.

2.2. Nasúvanie „vodiacich plechov absorpčnej koncovky“
Na poskytnuté „vodiace profily absorpčnej koncovky FR 100/50/5“ sa teraz nasunie len 24 „vodiacich plechov
absorpčnej koncovky“. Kvôli tomu sa dva obdĺžnikové otvory 57 x 105 mm vodiacich plechov posunú cez
vodiace profily.

VZADU

VPREDU

Obrázok 3: Nasunuté vodiace plechy absorpčnej koncovky

2.3. Montáž tlmiacich prvkov „Tlmiaci dielec.S1“ v segmente 1
Vpredu medzi 1. a 2. „vodiacim plechom absorpčnej koncovky“ (segment 1) sa priskrutkujú dva „tlmiace
dielce.S1“.

Montážne otvory pre polovičný
dielec 1
Montážne otvory pre polovičný
dielec 3

Montážne otvory pre polovičný
dielec 2

Montážne otvory pre polovičný
dielec 4

Obrázok 4: Montážne otvory pre polovičné
dielce
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Kvôli tomu sa vždy jedna šesťhranná skrutka M16x50 FK 8.8 s už nasunutou podložkou 40x18x4 spredu vloží
cez montážne otvory pre polovičný dielec 1 (pozri obrázok 4) „vodiaceho plechu absorpčnej koncovky“ a cez
otvory s Ø 18 mm tlmiaceho dielca.S1 a zaistí sa vždy jednou podložkou 40x18x4 a jednou šesťhrannou
maticou M16 FK 8. Vyklenutie polovičného dielca musí smerovať von a tlmiaci dielec S1 musí byť v jednej rovine
s horným okrajom vodiaceho plechu.
Analogicky sa uskutoční montáž druhého „tlmiaceho dileca.S1“ v zrkadlovom umiestnení cez montážne otvory
pre polovičný dielec 2 (pozri obrázok 5).

Obrázok 5: Montáž „tlmiaceho dielca.S1“ v 1. segmente

2.4. Montáž tlmiacich prvkov „tlmiaceho dielca.S1“ v segmente 2
Medzi 2. a 3. „vodiacim plechom absorpčnej koncovky“ (segment 2) sa priskrutkujú 4 „tlmiace dielce.S1“.
Kvôli tomu sa vždy jedna šesťhranná skrutka M16x50 FK 8.8 s už nasunutou podložkou 40x18x4 spredu vloží
cez montážne otvory pre polovičný dielec 3 (pozri obrázok 6) „vodiaceho plechu absorpčnej koncovky“ a cez
otvory s Ø 18 mm tlmiaceho dielca.S1 a zaistí sa vždy jednou podložkou 40x18x4 a jednou šesťhrannou
maticou M16 FK 8. Vyklenutie polovičného dielca musí smerovať von.
Analogicky sa cez montážne otvory pre polovičné dielce 4 uskutoční montáž druhého tlmiaceho dielca.
Následne sa šesťhranné skrutky M16x50 FK 8.8 s už nasunutou podložkou 40x18x4 vložia cez ešte voľné otvory
s Ø 18 mm tlmiaceho dielca.S1 v segmente 1, cez pozdĺžny otvor 30x18 mm vo „vodiacom plechu absorpčnej
koncovky“, ktorý je v rovnakej výške, a cez otvory s Ø 18 mm tlmiaceho dielca.S1 v segmente 2 a zaistia sa vždy
jednou podložkou 40x18x4 a jednou šesťhrannou maticou M16 FK 8. To platí pre montážne otvory pre
polovičné dielce 1 a 2 (pozri obrázok 4 a 6).
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Obrázok 6: Montáž „tlmiaceho dielca.S1“ v 2. segmente

2.5. Montáž tlmiacich prvkov „tlmiaceho dielca.S1“ v segmente 3 až 23
Medzi 3. a 23. „vodiacim plechom absorpčnej koncovky“ sa vždy priskrutkujú 4 „tlmiace dielce.S1“. „Tlmiace
dielce.S1“ dvoch segmentov sa od segmentu 3 vždy navzájom spoja dvoma šesťhrannými skrutkami.
Kvôli tomu sa šesťhranné skrutky M16x50 FK 8.8 s už nasunutou podložkou 40x18x4 vložia cez ešte voľné otvory
s Ø 18 mm tlmiaceho dielca.S1 v predchádzajúcom segmente, cez pozdĺžny otvor 30x18 mm vo „vodiacom
plechu absorpčnej koncovky“, ktorý je v rovnakej výške, a cez otvory s Ø 18 mm tlmiaceho dielca.S1 v
nasledujúcom segmente a zaistia sa vždy jednou podložkou 40x18x4 a jednou šesťhrannou maticou M16 FK
8. To platí pre montážne otvory pre polovičné dielce 1, 2, 3 a 4 (pozri obrázok 4 a 8).
Upozornenie: Priskrutkovanie posledného „vodiaceho plechu absorpčnej koncovky“ sa musí vykonať zozadu
dopredu, na rozdiel od všetkých ostatných vodiacich plechov, aby sa zabránilo kolízii závitov
skrutiek so stĺpikmi I120 (pozri obrázok 7)!

Obrázok 7: Priskrutkovanie posledného vodiaceho
plechu
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Obrázok 8: Kompletná montáž všetkých
segmentov

3. Zarážanie oboch stĺpikov I120 2000 BE
Oba stĺpiky I120 s dĺžkou 2000 mm sa majú vhodným baranidlom vertikálne zatĺcť do podložia vo vzdialenosti
5880 mm (príruba stredovej osi) v strede už vyznačenej osi tak, aby horná hrana predného stĺpika dosadla 130
± 20 mm nad referenčnú úroveň, zadný stĺpik 820 ± 20 mm nad referenčnú úroveň (pozri obrázok 9). Stĺpiky
I120 musia byť umiestnené podľa obrázka 9 tak, aby ich príruby boli v normále k osi absorpčnej koncovky. Je
nevyhnutné zabezpečiť, aby sa 6 radov pozdĺžnych otvorov 36x24 mm na prírube stĺpika I120 nachádzalo na
hornom konci stĺpika (hlava stĺpika) a na strane smerujúcej do premávky. Pri správnom umiestnení smeruje
doska privarená medzi príruby smerom dopredu.
Baranidlo musí byť vybavené krytom pilóty vhodným pre prierez stĺpika I120, aby nemohlo dôjsť k žiadnym
deformáciám alebo poškodeniam žiarovo pozinkovanej hlavy stĺpika. Baranidlo nainštalované v blízkosti
hornej hrany terénu a smerové vedenie prispôsobené prierezu stĺpika I120 sa musí postarať o presné
umiestnenie stĺpika pri zarážaní.
Pre predný stĺpik I sa spravidla kvôli nízkej hornej hrane stĺpika 130 ±20 mm nad referenčnou úrovňou požaduje
vhodné predĺženie pilót.

Plechové body dopredu

Obrázok 9: Umiestnenie stĺpikov I120
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Teraz umiestnite predmontovanú absorpčnú koncovku do už správnej polohy (Pozor: Používajte drevá na
podloženie!) Na tento účel sa musia pozdĺžne otvory v prírube stĺpikov I120 zvislo zarovnať do jednej línie s
príslušnými protiľahlými otvormi s Ø 42 mm a Ø 18 mm „vodiaceho profilu absorpčnej koncovky“ (pozri
obrázok 10 a 11).
„Vodiace profily absorpčnej koncovky“ musia byť tiež presne zarovnané v pozdĺžnom smere. Iba tak je možné
zabezpečiť, aby sa zarazené stĺpiky mohli priskrutkovať k tvarovaným rúrkam (pozri kapitolu 4).

Obrázok 10: Polohovanie stĺpikov I120 s umiestnenou predmontovanou absorpčnou koncovkou

Obrázok 11: Polohovanie stĺpikov I120 s už vyrovnanou predmontovanou absorpčnou koncovkou
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4. Vytvorenie skrutkového spoja medzi pozdĺžnymi profilmi a stĺpikmi I120
Na koncoch „vodiacich profilov absorpčnej koncovky“ sa do otvorov dutých profilových „vodiacich profilov
absorpčnej koncovky“ zasunú ramená „U-konzoly absorpčnej koncovky“, až kým sa oba otvory s Ø 18 mm „Ukonzoly absorpčnej koncovky“ nekryjú s dvoma otvormi s Ø 18 mm „vodiacich profilov absorpčnej koncovky“.
„Vodiace lišty absorpčnej koncovky“ s nasunutým „U-profilom absorpčnej koncovky“ sa potom nadvihnú do
výšky 1. radu pozdĺžnych otvorov 36x24 mm (horný rad pozdĺžnych otvorov) predného stĺpika I120 a
priskrutkujú sa. Kvôli tomu sa obe šesťhranné skrutky M16x160 FK 8.8 s už nasunutou podložkou 40x18x4
presunú cez protiľahlé otvory s Ø 18 mm „U-profilu absorpčnej koncovky“, otvory s Ø 18 mm „vodiacej lišty
absorpčnej koncovky“ a cez pozdĺžny otvor 36x24 mm stĺpika I120 a upevnia sa vždy jednou podložkou
40x18x4 a jednou šesťhrannou maticou M16 FK 8 (pozri obrázok 12).
„Vodiace lišty absorpčnej koncovky“ s nasunutým „U-profilom absorpčnej koncovky“ sa potom nadvihnú do
výšky 6. radu pozdĺžnych otvorov 36x24 mm (najspodnejší rad pozdĺžnych otvorov) zadného stĺpika I120 a
priskrutkujú sa. Kvôli tomu sa obe šesťhranné skrutky M16x160 FK 8.8 s už nasunutou podložkou 40x18x4
presunú cez protiľahlé otvory s Ø 18 mm „U-profilu absorpčnej koncovky“, otvory s Ø 18 mm „vodiacej lišty
absorpčnej koncovky“ a cez pozdĺžny otvor 36x24 mm stĺpika I120 a upevnia sa vždy jednou podložkou
40x18x4 a jednou šesťhrannou maticou M16 FK 8 (pozri obrázok 13).
Všimnite si rozdielny smer zasunutia dvoch šesťhranných skrutiek SHR M16x160 FK 8,8, takže jedna hlava
skrutky je na strane smerujúcej k ceste a druhá hlava skrutky je na strane smerujúcej od cesty.

Obrázok 12: Montáž na prednom stĺpiku I120
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Obrázok 13: Montáž na zadnom stĺpiku I120
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Obrázok 14: Hotová montáž predmontovanej absorpčnej koncovky so stĺpikmi I120

5. Priskrutkovanie posledného „vodiaceho plechu absorpčnej koncovky“ k zadnému stĺpiku I120
Posledná "vodiaca doska konca absorbéra" je pripevnená k zadnému stĺpiku I120 pomocou dvoch spojovacie
skrutk M16x160 FK 8.8.
Na tento účel sa cez stredové pozdĺžne otvory 18x30 mm na hornom a dolnom konci poslednej "vodiacej dosky
konca tlmiča" a cez otvory s Ø 20 v stĺpiku I120 za ním pretlačia dva spojovacie skrutk M16x160 FK 8.8 s už
nasunutou podložkou 40x18x4 a upevnia sa podložkou 40x18x4 a šesťhrannou maticou M16 FK8 (pozri obr.
15).

Obrázok 15: Montáž spojovacie skrutk M16x160
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Upozornenie: Vodiaci plech musí byť pripevnený k stĺpiku I tak pevne, aby sa skrutkový spoj nedal uvoľniť
rukou. Nie je potrebné, aby sa vodiaci plech opieral o stĺpik I.

6. Montáž „prípojky absorpčnej koncovky záchytného systému vozidiel“
Komponent „prípojka absorpčnej koncovky záchytného systému vozidiel“ je teraz spojený so zadným stĺpikom
I120. Kvôli tomu sa „prípojka absorpčnej koncovky záchytného systému vozidiel“ umiestni na stĺpik I120 tak,
aby sa otvory s Ø 20 v radoch otvorov 1,2 a 4 zhodovali s pozdĺžnymi otvormi 36x24 mm, ktoré sa nachádzajú
za nimi na prírube stĺpika I120 na strane smerujúcej k ceste. „Prípojka absorpčnej koncovky záchytného systému
vozidiel“ je v jednej rovine s horným okrajom stĺpika I120.
Potom vložte jednu šesťhrannú skrutku M16x50 FK 8.8 s už nasunutou podložkou 40x18x4 cez otvory s Ø 20
mm „prípojky absorpčnej koncovky záchytného systému vozidiel“ a cez pozdĺžne otvory 36x24 mm za ňou v
prírube stĺpika I120 a upevnite ju vždy jednou podložkou 40x18x4 a jednou šesťhrannou maticou M16 FK8 a
zafixujte ju (pozri obr. 16).

Obrázok 16: Montáž prípojky absorpčnej koncovky
záchytného systému vozidiel
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7. Vytvorenie spojenia s pokračujúcim záchytným systémom
K „prípojke absorpčnej koncovky záchytného systému vozidiel“ sa pripojí prechodová zvodnica, napríklad
LS.S2A > Rebloc RB80. To umožňuje nadväznosť na prierez zvodnice S2A. K dispozícii sú aj alternatívne
prechodové zvodnice na prierez zvodníc S1 a S3. Príslušná prechodová zvodnica je vždy umiestnená PRED
„prípojkou absorpčnej koncovky záchytného systému vozidiel“, t. j. na strane otočenej k ceste (pozri obr. 17 a
obr. 18).
Kvôli tomu sa šesť šesťhranných skrutiek M16x50 FK 8.8 s už nasunutou podložkou 40x18x4 presunie cez 4
otvory s Ø 18 mm a dva vertikálne medziľahlé pozdĺžne otvory 30x18 mm pripojovacej dosky prechodovej
zvodnice a cez pozdĺžne drážky „prípojky absorpčnej koncovky záchytného systému vozidiel“. Potom sa
nasunie dištančná objímka 11 mm, jedna podložka 20 (60x22x4 mm) a jedna podložka 40x18x4 mm a upevní
sa pomocou šesťhrannej matice M16 FK8 (pozri obr. 17 a obr. 18).
Aby bolo možné zaručiť účinok ťahadla, musí byť prechodová lišta v každom prípade utiahnutá na doraz v
smere spojovacieho systému (pozri smer šípky na obr. 17 a obr. 18).
Upozornenie: Je nevyhnutné zabezpečiť, aby dištančná objímka 11 mm dosadla do vodiacej drážky a aby
spoj nebol zovretý!

Obrázok 17: Pohľad na prechodovú lištu spredu

Obrázok 18: Pohľad na prechodovú lištu zozadu

Pokračujúci záchytný systém je pripojený priamo k príslušnej prechodovej zvodnici. Pri ich montáži postupujte
podľa príslušného návodu na montáž a priložených dátových listov.
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8. Uťahovacie momenty skrutkových spojov
Závit/trieda pevnosti

Uťahovacie 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

Upozornenie: Pri uťahovaní týchto nie podľa plánu predpätých skrutkových spojov v rozsahu hore uvedených
uťahovacích momentov je potrebné dbať na to, aby bolo plošné prekrytie v upínacej oblasti čo
najväčšie.

9. Kontrola správnosti montáže
Počas montáže a záverečnej kontroly sa musia nepretržite vykonávať nasledujúce kontroly:


správne usporiadanie a zaskrutkovanie komponentov



správne uloženie rozperných objímok, aby sa zabránilo zaseknutiu zvodníc



správne prekrývanie komponentov



symetrické usporiadanie komponentov



Aby bolo možné zaručiť účinok ťahadla, musí byť prechodová lišta v každom prípade utiahnutá na
doraz v smere spojovacieho systému.

V prípade odchýlok mimo povolených tolerancií sa musia prijať vhodné nápravné opatrenia.
Po ukončení montážnych prác je pri preberaní nevyhnutná kontrola správnej realizácie podľa montážneho
návodu a správnosť montáže sa musí zdokumentovať v preberacom protokole.

10. Vyčistenie staveniska
Všetok zvyškový materiál (vrátane spojovacieho materiálu), obalový materiál, ako sú drevené podložky, škatule
od skrutiek, fólie, baliace pásky atď., a iný odpad treba vziať so sebou.
Stavenisko musí zostať čisté.
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OPRAVA ZÁCHYTNÉHO SYSTÉMU VOZIDIEL
Všetky komponenty, ktoré po nehode vykazujú mechanické poškodenia alebo deformácie, sa musia vymeniť
za nové. Montáž týchto komponentov sa musí vykonať podľa návodu na montáž.
Pri opravách záchytného systému vozidiel sa musí vždy použiť nový spojovací materiál.

TRVANLIVOSŤ PROTIKORÓZNEJ OCHRANY
Komponenty záchytných systémov vozidiel sú z hľadiska doby životnosti/ochrany žiarovo zinkované v súlade s
normou STN EN ISO 1461.
Trvanie ochrany zinkových povlakov je definované v norme STN EN ISO 14713 a závisí hlavne od hrúbky vrstvy.
Vo všeobecnosti sa dá predpokladať, že k úbytku zinkovej vrstvy dochádza plošne. V dôsledku účinného
makroklimatického korózneho zaťaženia kategórie korozivity C4 známej na cestách sa dá očakávať erózia
zinkovej vrstvy v rozmedzí 2,1 až 4,2 µm ročne. Z toho pre priemernú hrúbku zinkovej vrstvy najmenej 70 µm
stanovenú v súlade s normou STN EN ISO 1461 vyplýva obdobie ochrany najmenej 15 rokov.
Upozornenie: Doba ochrany vypočítaná vyššie uvedeným spôsobom sa vzťahuje iba na
makroklimaticky účinnú koróziu. Mikroklimatické zvláštnosti môžu viesť ku kratšej
dobe ochrany.

INŠPEKCIA A ÚDRŽBA
Záchytné systémy vozidiel od spoločnosti voestalpine Krems Finaltechnik GmbH si v zásade nevyžadujú údržbu.
Záchytný systém vozidiel sa musí vizuálne skontrolovať počas prebiehajúcich kontrolných jázd správcu cestnej
komunikácie, najmenej však raz ročne, najlepšie po zimnom období. Okrem iného je potrebné venovať
pozornosť zdeformovaným komponentom a pevnosti skrutkových spojov. Koľajnicový systém musí byť bez
špiny a nečistôt, ktoré by mohli zhoršiť správnu funkčnosť systému.

RECYKLÁCIA/LIKVIDÁCIA
Demontované záchytné systémy vozidiel alebo ich komponenty vymenené v priebehu opravy sa musia
zlikvidovať a recyklovať v súlade so zákonnými predpismi. Komponenty záchytných systémov vozidiel od
spoločnosti voestalpine Krems Finaltechnik GmbH sú 100 % recyklovateľné.
Obalový materiál a iný odpad sa musia zrecyklovať alebo zlikvidovať v súlade so zákonnými predpismi.
Toxické alebo nebezpečné materiály sa v záchytných systémoch vozidiel od spoločnosti voestalpine Krems
Finaltechnik GmbH nepoužívajú.
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V prípade potreby osadiť vodiaci
uholník vo farbe červená/čierna a prichytiť
so 4 ks šesť-hrannými skrutkami M16x50-8.8.
Kremsbarrier Terminal

U-konzoly absorpčnej koncovky
30-500.2020D

Tlmiaci dielec.S1
30-001.1360D

U-konzoly absorpčnej koncovky
30-500.2020D
IBL120-Stĺpik 2,00m Terminal
30-500.2727D

prípojky absorpčnej koncovky záchytného systému vozidiel
30-500.4040D
Nasledujúci záchytný systém

Pripojenie
záchytného
systému na EA
koncovka

spojovacie skrutk M10x160-8.8+ma
ISO 4014
2 ks. U-konzoly absorpčnej koncovky
30-500.2020D
podložka 40x18x4
30-001-0995E
2 ks. / spojovacie skrutk

6000

vodiace profily absorpčnej koncovky FR 100/50/5
30-500.2010D

130

A

spojovacie skrutk M10x50-8.8+ma
ISO4018
podložka 20
ISO 7093-2
Dištančný rukáv 11mm
30-001.4088
2 ks. podložka 40x18x4
30-001.0995E
6 ks. / spojenie

600

820

A

Nasledujúci záchytný systém

Pripojenie záchytného
systému na EA
koncovka

spojovacie skrutk M10x50-8.8+ma
ISO4018
2 ks. podložka 40x18x4
30-001.0995E
6 ks. / Napojenie pripájacej platničky

6538
spojovacie skrutk M10x160-8.8+ma
ISO 4014
2 ks. U-konzoly absorpčnej koncovky
30-500.2020D
podložka 40x18x4
30-001-0995E
2 ks. / spojovacie skrutk

Tlmiaci dielec.S1
30-001.1360D

IBL120-Stĺpik 2,00m Terminal
30-500.2727D
Kremsbarrier Terminal

Prechodová zvodnica

6000
6538
vodiace profily absorpčnej koncovky FR 100/50/5
30-500.2010D

Terminal vodiacich plechov absorpčnej koncovky
30-500.3030D

spojovacie skrutk M10x160-8.8+ma
ISO 4014
2 ks. podložka 40x18x4
30-001.0995E
2 ks. / spojenie IBL120-Stĺpik / Terminal vodiacich plechov absorpčnej koncovky

Rez A-A
M 1:10
315
spojovacie skrutk M10x50-8.8+ma
2 ks. / Tlmiaci dielec.S1
podložka 40x18x4
4 ks. / Tlmiaci dielec.S1

Terminal vodiacich plechov absorpčnej koncovky
30-500.3030D

820

Tlmiaci dielec.S1
30-001.1360D
vodiace profily absorpčnej koncovky FR 100/50/5
30-500.2010D

KREMSBARRIER TERMINAL P4
Dátový list T110
05/2022
voestalpine Krems Finaltechnik GmbH
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Rebloc RB80 > LS.S2A
30-105.4330D

Pripojenie záchytného systému
na EA koncovka

prípojky absorpčnej koncovky záchytného systému vozidiel
30-500.4040D

820

Nasledujúci záchytný systém

spojovacie skrutk M10x50-8.8+ma
ISO4018
podložka 20
ISO 7093-2
Dištančný rukáv 11mm
30-001.4088
2 ks. podložka 40x18x4
30-001.0995E
6 ks. / spojenie

Nasledujúci záchytný systém

Rebloc RB80 > LS.S2A
30-105.4330D

spojovacie skrutk M10x50-8.8+ma
ISO4018
2 ks. podložka 40x18x4
30-001.0995E
6 ks. / Napojenie pripájacej platničky
IBL120-Stĺpik 2,00m Terminal
30-500.2727D

Pripojenie záchytného systému
na EA koncovka

prípojky absorpčnej koncovky záchytného systému vozidiel
30-500.4040D

KREMSBARRIER TERMINAL P4 Prípojka
Dátový listT110A01
05/2022
voestalpine Krems Finaltechnik GmbH
www.voestalpine.com/kremsfinaltechnik

voestalpine
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Kusovník
KREMSBARRIER Terminal P4
Terminal výkonnostná trieda P4

Protreba Terminal P4

IBL120-Stĺpik 2,00m Terminal

41,39

30-500.2727D

S235JR

90

Tlmiaci dielec.S1

3,51

30-001.1360D

S355J0

24

Terminal vodiacich plechov absorpčnej koncovky

5,15

30-500.3030D

S355J0

2

U-konzoly absorpčnej koncovky

0,81

30-500.2020D

S235JR

1

Prípojky absorpčnej koncovky záchytného systému
vozidiel

9,75

30-500.4040D

S355J0

200

Spojovacie skrutk M10x50-8.8+ma

0,14

ISO 4018

8.8

6

Spojovacie skrutk M10x160-8.8+ma

0,28

ISO 4014

8.8

Podložka 40x18x4

0,03

30-001.0995E

100HV

6

Dištančný rukáv 11mm

0,02

30-001.4088E

S235JR

6

Podložka 20

0,08

ISO 7093-2

100HV

11,98

30-105.4330D

S355J0

436

61

2

4

S355J0

14

30-500.2010D

68

65,37

O

Vodiace profily absorpčnej koncovky FR 100/50/5

IS

2

Protikorózna
ochrana

10

Materiál /
Trieda

O

Číslo výkresu

EN

Hmotnosť
[kg]

IS

Názov dielu

EN

Kus

Prípojka S2A
1

Rebloc RB80 > LS.S2A

EN ISO 1461
05/2022

