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Säkerhetspollare HD

Urbaco i Frankrike är ett av världens största företag 
vad gäller utveckling och tillverkning av pollare.

Säkerhetspollarna HD är framtagna för att stoppa 
fordon som försöker att köra igenom en avspärr-
ning.

HD finns i två tjocklekar, 10 och 20 mm. De kan om så öns-
kas förses med LED-ljus närmast toppen (detta försvagar 
dock pollaren). Båda varianterna kan även fås med ett 2 mm 
tjockt hölje i rostfritt stål.

KOLLISIONSMOTSTÅND
Den kraftigare varianten (20 mm tjockt gods) uppnår säker-
hetsnivå K4 i grupp om tre pollare och K8 i grupp om fyra 
pollare.

FUNKTIONSBESKRIVNING
Pollaren drivs normalt med hydraulik som tillsammans med 
logiken placeras i en teknikcentral, storlek beroende på 
aktuella funktioner och önskemål. 

I vissa fall kan hydraulpumpen även byggas in i pollaren.

Öppnaimpulser kan ges via t ex kortläsare, radio eller tidur. 
Stängimpulser ges normalt från nedlagda magnetslingor 

Ovan en 7-tons lastbil som helt rensades under efter att i 48 
km/h försökt köra igenon en spärr bestående av 3 st säker-
hetspollare. Bilden tagen i samband med en test före en 
större leverans till Pentagon i USA.

245

458

45
8

70
0/

90
0

13
18

410 420



Intergate AB  •  www.intergate.se  •  010-206 77 33
© Intergate 2014. Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående varning. Med reservation för eventuella fel.

efter passage av fordon.

UTFÖRS AV BESTÄLLAREN
• Gjutning av en eller flera betonggropar som är försedda 

med dränering i botten samt kabelrör (enligt principrit-
ning) för anslutning till teknikcentral eller manöverpe-
lare.

• I leveransen från Urbaco ingår ”engångsformar” som 
underlättar vid gjutningen.

• Framdragning av matarström till teknikcentral eller ma-
növerpelare.

PRINCIPRITNING FUNDAMENT

OBS: Skissen är inte skalenlig.

ASFALT GATSTEN

Färdig gatunivå
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Förstärkning på gjutform

Betongfundament, hållfasthetsklass C35/45

Förstärkt underdel (beroende på aktuell 
trafik)

Dränering (min 4 l/minut)

Anslutning till avloppssystem (alternativt 
naturlig vattengenomtränglig mark för 
dränering) 
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ø100 kabelrör för anslutning till  
teknikcentral eller manöverpelare
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ø100 kabelrör för anslutning till teknik- 
central eller manöverpelare


