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H2 · W3 · B

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Kapacitetsklass H2

Arbetsbredd W3

Skaderiskklass B

Fordonsinträngningsklass (VI) VI4

Höjd 1200/1400 mm

Bredd 220 mm

Stolpavstånd 2000 mm

Kantbalk A, B, mark eller sidoinfäst

Installation Fotplatta, justerbar infästning

CE-märkt Ja

Snöplogsklass 4

Tillbehör Nätram spjälgrind, stänkskydd, PC-skiva, glas

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Containment level H2

Working width W3

Imact severity level B

Vehicle intrusion (VI) VI4

Height 1200/1400 mm

Width 220 mm

Post spacing 2000 mm

Edge beam A, B, ground or side mounted 

Installation  Base plate, adjustable attachment 

CE approved Yes

Snow removal class 4 

Attachments Mesh frame, grille gate, splash guard, polycarbonat, glass

Guardrails » Bridge Parapets
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Ett starkt broräcke med S-profil som 
navföljare och som toppföljare använder vi en 
sluten rörprofil som monteras på 55x55 mm 
ståndare. 

Fotplåten som vi använder är 210x210 mm samt 
att bultgruppen är 120x120 mm med oval 
hålbild för justering i djupled. 
Ovala hål använder vi även på navföljaren och 
toppföljaren för justering i sidled.

 Olika installations alternativ finns tillgängliga 
med nätram, spjälgrind, stänkskydd, PC-skiva 
eller glas. 
Broräcket är anpassat för att kunna monteras på 
alla typer av kantbalkar A/B, sidomonteras 
eller markmonteras.

A strong bridgeparapet with a S-profile as a 
guardrail and as a top rail, we use a closed pipe 
profile mounted on 55x55 mm posts.

The base plate we use is 210x210 mm and the 
bolt group is 120x120 mm with oval holes for 
adjustment in depth.
Oval holes are also used in the guardrail and the 
top rail for adjustment sideways.

 Various installation options are available with 
mesh frame, grille gate, splash guard, polycar-
bonat or glass.
The bridgeparapet is adapted to be mounted on 
all types of edge beams A / B, side mounted or 
ground mounted.
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