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ROADMAX
OPLOTENIE PROTI ZVER U DIAĽNIC A RÝCHLOSTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ
Systém oplotenia pozdĺž diaľničných a rýchlostných komunikácií je riešením pre
ochranu komunikácií pred voľne žijúca zver. Pletivo zabráni zveri vniknúť na
komunikáciu.
V prípade mimoriadnych požiadavie
k možno za nízkych nákladov vyrobiť
špeciálne stĺpiky.

STAVEBNICOVÝ KONCEPT
Každý stĺpik môže byť prostredníctvom adaptabilného spodného
kotvenia upravený špeciálne tak, aby
presne vyhovoval nárokom miesta,
kde má byť inštalovaný. Ak je
potrebná vyššia ochrana proti
prelezeniu, možno ku každému
stĺpiku pripojiť jeden z troch typov
horných ochranných dielov.
Vďaka svojmu jedinečnému navrhnutie môžu byť k štandardným stĺpikom pripojená rôzna pletiva.

JEDNODUCHÁ MONTÁŽ
Pre jednoduchú manipuláciu pri
montáži je kladivom do zeme
zatlčenie 30 cm dlhý kotviace diel.
Stĺpiky sa uchytí do týchto dielov
špeciálnym Road/Max nacvakávacím systémom, takže pri montáži nie
je potrebné žiadne špeciálne náradie.
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VÝHODY
• Vysoká schopnosť kotvenie v akomkoľvek type pôdy a tvrdosti
povrchu.
• Jednoduchá montáž bez potreby špeciálneho vybavenia.
• Nie je potrebné betónových základov ani hĺbenie dier.
• Inštalácia stĺpikov v príjemnej výške iba pomocou kladiva.
• Možnosť montáže aj pri nepriaznivom počasí.
• Pevnosť a stabilita oplotenia v svahu.
• Rôzne typy pletiva k dispozícii.
• Podľa potreby zákazníka možnosť prispôsobenia pletiva.
• Montáž šetrná k prírode , materiál ľahko recyklovateľný.
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Štandardný stĺpik RoadMax GL+
• Estetický tvar, viac zárezov pre spojenie s pletivom rôzne hustoty
ok
• Štandardná výška 1,5 m , 2,1 m a 2,5 m
• Podľa potrieb zákazníka výška od 1 m až 3 m
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Mechanické vlastnosti
osa y

12,84 cm4

osa z

19,53 cm4

Rez modulus

osa y

4,70 cm3

Radius zotrvačnosti

osa z
osa y
osa z

7,37 cm3
1,67 cm
2,06 cm
0,14 cm4

Moment zotrvačnosti

Torzný moment
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DOPLNKY
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