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Fast pollare G6 EVO
Urbaco från Frankrike är ett av världens största 
företag vad gäller utveckling och tillverkning av 
pollare.

Fasta pollare passar i offentliga eller privata områden för 
att avgränsa, parkeringsplatser eller för att skydda områden 
där fordon inte är tillåtna.

G6 EVO har ett system med utbytbar hylsa som gör det 
möjligt att anpassa utseendet och enkelt att byta skadade 
hylsor på under fem minuter. Pollarhuvudet är tillverkat 
av gjutjärn, som ger hög slagtålighet, täckt med en hylsa. 
Pollaren är designad för att man lätt ska kunna byta hylsa, 
utan behov av lyftanordning.

TILLVAL OCH TILLBEHÖR
• Reflextejp; vit, gul, röd
• Andra RAL-färger
• LED-ring; vit, röd, blå

UTFÖRS AV BESTÄLLAREN
Pollaren gjuts fast i ett armerat betongfundament, minst 
350 mm djupt (dränering ej inräknad). 

Minsta betongvolym ca 0,4 m3.

TEKNISKA DATA

Dimension ovan mark: Ø 250 mm, höjd 550 och 750 mm
Dimension under 
mark (pollardel):

226 × 208 × 165 mm  
b × l × d mm

Totalvikt: H550 44 kg, H750 60,5 kg
Material: Höghållfast stål 

Utbytbar hylsa i stål eller rostfritt
Standardkulör: RAL7016
Ytbehandling: Zinkbaserad primer 

Varmförzinkade konstruk-
tionsdelar (fundaments-
del och pollarhuvud)

Bilden visar rostfri hylsa med vit reflex och vit LED-ring
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Pollarhuvud i gjutjärn, behandlad med rostskyddande färg.

Standardhylsa i lackat stål, zinkbaserad primer, pulverlack-
erad i RAL7016. Kan fås i andra RAL-färger (tillval).

Hylsa i rostfritt stål 316L. Polerad eller satinyta.

Kundanpassad hylsa i stål, zinkbaserad primer, förstärkt 
korrosions- och slitagemotstånd. Kan fås helt anpassad efter 
önskemål med logo, text, reklam eller bild utan begräns-
ningar.

1. Fast pollare 
2. Asfalterad yta
3. Armeringsjärn för förstärkning, Ø10 mm 
4. Betong C35/40 
5. Väldränerad mark


