Mobila gjutjärnspollare
Tre typer av pollare i två olika höjder för tillfälligt tillträde till
skyddade områden.
Fristående enheter, upp till 37 kg, tillverkade av 12 till 15 mm
tjockt gjutjärn. Slagtålighet på upp till 6 000 joule,
beroende på gjutjärnets tjocklek.
Art.nr. 206443

Grundmålat och lackat gjutjärn.

Art.nr. 206442

Art.nr. 206302
Art.nr. 206301

Art.nr.206352
Art.nr. 206351

Finns för beställning i våra RAL-färger.
Fixeras med Lockbloc 21-systemet enligt bildsekvens nedan.

Lockbloc 21 fundamentsystem för mobila
gjutjärnspollare
Art.nr. 206559

Ange enhetens art.nr. plus pollarens art.nr.
Lägg till artikelnummer för val av pollare.
Lockbloc 21 fundamentsystem kan användas till samtliga
diametrar på PROCITY® pollare.
Tack vare fundamentets unika låssystem garanteras
fullständig stabilitet, säkerhet och intrångsskydd.
Pollaren fästs/lossas med en 11 mm trekantsnyckel och lyfts
upp i upprätt läge.
100 % galvaniserad invändig låsmekanism för ett fullgott
korrosionsskydd.
Skyddslocket vänds upp och ned och låses fast efter
borttagning av pollaren.
I jämnhöjd med markytan, galvaniserad och ytbehandlad
med lack.
Dräneras naturligt genom gruset i marken.
En behållare samlar upp sand, grus etc. och avlägsnas enkelt
för underhåll.
Samtliga delar ovan mark är svartlackade.

Pollare som anti-terrorist
skydd
Pollare som förhindrar obehörig trafik och som är ämnade
att avskräcka och stoppa fordon. Rekommenderas särskilt
för skydd av bankomater, banker, köpcenter, juvelerare,
flygplatser etc.
Höjd 1 265 mm (Ø 219) eller 1 286 mm (Ø 273).
Vikt, tom, 45 kg (Ø 219) eller 58 kg (Ø 273).
Ungefärlig vikt, fylld (betong och förstärkning)
145 kg (Ø 219) och 218 kg (Ø 273).
Plåttjocklek: 4,0 mm.
För fastgjutning direkt i marken.
Pollaren levereras ihålig och är utrustad med lyftögla för
enkel installation.
Fylls med betong på plats, därefter monteras den rundade
toppkåpan.
Ytbehandling: galvaniserad alternativt galvaniserad och lackad i våra RAL-färger.

Toppkåpa
till pollare

Mått (mm)
Ø 219

Zinkpläterat och lackat

206444

Ø 219

galvaniserad

206446

Ø 273

Zinkpläterat och lackat

206445

Ø 273

galvaniserad

206447

Rekommendation:
800 mm ovan mark

42

