
 Forgalomkorlátozó rendszerek
ÚJ: fix High Security forgalomkorlátozó oszlop  
lapos aljzati rögzítéssel és csak 200 mm beépítési mélységgel



F 275-M30-900 SF
• az aljzatban vezetett tápvezetékek vagy 

mélygarázsok fölé történő szereléshez

• mindössze 200 mm-es, igen csekély beépítési 
mélység aszfaltburkolathoz

• opcionálisan 300 mm-es beépítési mélység,  
pl. térkő burkolathoz

• több oszloppal, tetszés szerinti hosszúságú  
sor alakítható ki

• 90 °, 45 ° és 30 °-os szögben való egyedi 
elrendezés

• akár emelkedőn vagy lejtőn is elhelyezhető

• az egyforma hengereknek köszönhetően 
harmonikus a megjelenés további High Security 
oszlopokkal kombinálva is

• kevesebb a földmunka és könnyebben 
szerelhető, a betonacéllal ellátott, szerelésre 
kész moduloknak köszönhetően

A kiviteli lehetőségekkel kapcsolatos  
tájékoztatás a 4. oldalon található.

F 275-M30-900 SF

Átmérő 273 mm

Magasság 900 mm

Beépítési mélység aszfaltba 
építéshez (standard)

200 mm

Beépítési mélység pl. térkő 
burkolathoz (opcionális)

300 mm

Tanúsítványok (előfeltétel: standard 
aljzati rögzítés 3 hengerhez)

PAS68, IWA14-1, 
M30, K4

Ütközési energia, mely a termék 
tönkremeneteléhez vezet

750000 J

Ütközési energia, mely nem vezet  
a termék tönkremeneteléhez

250000 J

SF Poller, fix forgalomkorlátozó oszlopok
Lapos aljzati rögzítéssel  
és csak 200 mm beépítési mélységgel
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ÚJ

250000 J

Standard aljzati rögzítés 3 fix hengerrel

Standard aljzati rögzítés 1 fix hengerrel (elrendezés a forgalmi irány közepén), 
opcióban jobbos vagy balos kivitelben

Standard aljzati rögzítés 2 fix hengerrel (elrendezés a forgalmi irány közepén / jobbos), 
középen / balos elrendezés is lehetséges
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SF Poller, fix forgalomkorlátozó oszlopok
Kivitelek, elrendezés és méretek

HIGH SECURITY

Modulok 1- vagy 2-oszloppal

Aljzati rögzítés 1 oszloppal  vagy 2 oszloppal  
a standard aljzati rögzítés bővítéséhez

Szögben való elrendezések

0 ° / 30 ° / 45 °-os vasalatszett az aljzati rögzítéssel 
való összekapcsoláshoz egyenetlen aljzat esetén

3-oszlopos modul, 90 °-os elrendezéssel

Aljzati rögzítés 90 °-os szögben, 3 db fix oszloppal

Emelkedőn vagy lejtőn való elrendezés

Vasalatszett emelkedő / lejtős aljzat esetén az aljzati 
rögzítéssel való összekapcsoláshoz (akár szögben 
való elrendezéssel is kombinálható). A maximálisan 
lehetséges emelkedés vagy lejtés kb. 2.4 ° 
(kb. 42 mm szintkülönbség 1 m hosszon).

Méretezés

Standard aljzati rögzítés 3 fix hengerrel  
és 200 mm-es beépítési mélységgel

Minden adat mm-ben

A SA F R

1 2

42 mm

0 – 45°
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 Perimeter Protection Systems
Bollards, road blockers, tyre killers
Global innovation: High Security bollard with electromechanical operator

Forgalomkorlátozó rendszerek
ÚJ: Hörmann OktaBlock mobil behajtásgátló oszlop

a BSI PAS68:2013 és az IWA-14-1:2013 vagy a német rendőrség mobil behajtásgátló 
oszlopokra vonatkozó műszaki irányelve szerinti tanúsítvánnyal

 Forgalomkorlátozó rendszerek
Sorompók, fizetőautomata rendszerek

További információk és a komplett  
termékprogram a Forgalomkorlátozó  
rendszerek prospektusban találhatók
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SF Poller, fix forgalomkorlátozó oszlopok
Opcionális kialakítások

Acél felületek
• Korróziógátló bevonat

• Egyedi RAL szerinti 
színre festve

LED-fénysorok
• Jobb láthatóság 

éjszaka

• Teljesen körben futó

Nemesacél 
felületek
• V2 A vagy V4 A

• K180 (csiszolt)

• Egyedi RAL szerinti 
színre festve


