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Säkerhetspollare ONE50EVO

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

Pollaren One50 är framtagen med en enda uppgift: 
att stoppa ett fordon som försöker att köra igenom 
en avspärrning, och finns nu med utbytbar hylsa 
- ONE50EVO.

En enda hydraulisk säkerhetspollare ONE50EVO kan stå emot 
två på varandra följande påkörningar av lastbilar som kör 
med 80 km/h. Efter påkörningarna fungerar pollaren fortfa-
rande. 

Användningsområden är t ex ambassader, kärnkraftanlägg-
ningar eller andra känsliga byggnader som behöver skyddas 
från intrång.
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Höjd i mm TEKNISKA DATA

Dimensioner (mm): Ø325 H1000 (över mark)

Material: Höghållfast stål

Ytbehandling: Varmgalvaniserade innerdelar (funda-
mentsdel och pollarhuvud)

Cylinder: Enkelverkande hydraulisk

Olja: Biologiskt nedbrytbar hydraulolja

Drifttemp. i standardutfö-
rande: 

0 till 50 °C

Höjningstid: 5/7 sek. (1.5 sek. med EFO-tillval (se 
nästa sida)  

Sänkningstid: 3-5 s (beroende på omgivningstempe-
raturen)

Täthetsklass: IP67 (skyddad mot damm och effekten 
av nedsänkning)

Totalvikt: 1,100 kg
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TILLVAL
• Nödsänkning EFO på 1,5 s (EFO - Emergency Fast Opera-

tion) och manuell pump för att höja pollaren
• Nödhöjning med förbikoppling av säkerhetsfunktioner
• LED-ring
• Reflexband
• Stötdämpning i topp och botten 
• Manuell pump för att höja pollaren
• Evakueringspump för regnvatten
• Värmare för temperaturer ner till -20 °C
• Värmare för temperaturer ner till -50 °C
• Varningssummer
• Andra RAL-färger (RAL3020 standard)
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FUNDAMENT (FÖR 1 POLLARE)
Fundamentet (utförs av beställaren) ska ha ett djup på ca. 
2000 mm. Ungefärlig betongvolym: 3,5 m3.

STANDARDER OCH CERTIFIKAT
ISO EN 124 - Godkänd för klass F900 (upp t 90 ton) - Kan 
installeras där topplasten är mycket hög, t ex flygplatser.

Överensstämmelse med standard NFP98-310 - för pollare.

IWA 14-1:2013 och PAS68:2013. Certifikat på begäran.

UTFÖRANDEN OCH DIMENSIONER
ONE50EVO  har ett innovativt system för att enkelt byta yt-
terhöljet, vilket underlättar även efter påkörning. Ytterhöljet 
kan ersättas på mindre än 5 minuter.

Målad ståltub
Standardutförande. Zinkbaserad pri-
mer, korrosionsbehandling. Matt 
pulverlack (RAL3020 är standard).

Tub i rostfritt stål

316L korrosionsbeständigt stål, 
polerat med satin-finish.

Anpassad tub

Stål (rostfritt på begäran). ZInkbaserad 
primer, korrosionsbehandling. Anpass-
ning med t.ex. logotyp, text, yta, annons 
eller bild. Ytskikt för slitagemotstånd.

Tårplåtar Stål 316L rostfritt

Zinkbaserad pri-
mer och förstärkt 
korrosionsskydd

Elektrolytpolerad

A Tårplåtar

B Pollarhuvud med hylsa

C Fundamentsdel

Körriktning


