Halvautomatisk pollare G6 EVO
Urbaco från Frankrike är ett av världens största
företag vad gäller utveckling och tillverkning av
pollare. Det senaste tillskottet i den gedigna produktportföljen är G6 EVO, en vidareutveckling av
G6-pollaren.
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BESKRIVNING
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De halvautomatiska G6 EVO-pollarna är avsedda för passager där man ibland kan behöva öppna för behörig trafik. En
nyckel (1) används för att låsa upp pollarna.
Pollarna finns i utförande Cylinder, se översikt på nästa sida.
G6 EVO har ett system med utbytbar hylsa (2) som gör det
möjligt att anpassa utseendet och enkelt att byta skadade
hylsor på under fem minuter.
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Den rörliga delen består av en kärna i ca 11 mm tjockt gjutjärn samt den utbytbara hylsan som kan fås i olika utföranden, se översikt på nästa sida.
Fundamentdelen (3) under mark är helgjuten och tillverkad
i upp till 24 mm tjockt gjutjärn.

FUNKTIONSPRINCIP
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Pollarna är låsta i sitt översta läge.
A. Lås upp pollaren med nyckeln.
B. Tryck ner pollaren manuellt till sitt bottenläge där den
låses automatiskt.
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C. Ta bort nyckeln.
D. När passage skett låses pollaren upp igen.
E. Pollaren går upp till sitt toppläge igen automatiskt.

TILLVAL OCH TILLBEHÖR
•
•
•
•

Reflextejp i vitt, rött eller gult (beroende på hylsa)
LED-ring med RGB-ljus
Topplock i rostfritt stål 316L
Topplock med 8 ljuspunkter (4) (endast tillgängligt med
tillvalet LED-ring)
• Extranyckel
• Nyckel i annat utförande
• Tillbehörskit med lyftringar mm
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UTFÖRANDEN OCH DIMENSIONER
(alla mått i mm)
Standardhylsa i lackat stål* Hylsa i rostfritt stål 316L

Kundanpassad
hylsa i stål

ØA

G

Dimension

Mått C

Mått D

Mått E

Vikt (kg)

Ø250 h750

385

450

972

148

B

F

* RAL7016 standard, övriga RAL mot extra kostnad.

TEKNISKA DATA
Max. vertikal last
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60 ton per axel
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GARANTI

I

10-års garanti på fundamentdel, fundamentets demonterbara överdel (5) och kärna, även efter en påkörning av ett
2,5 tons fordon i 55 km/h. För villkor, se Allmänna villkor.
Pollarna i G6 EVO-serien är konstruerade för att stå emot
upprepade stötar, vandalisering, regn, frost, lösningsmedel
osv.

A. Pollardiameter
B. Höjd ovan mark

UTFÖRS AV BESTÄLLAREN
• Gjutning av en eller flera betonggropar som är försedda
med dränering i botten samt kabelrör för anslutning till
styrcentral.
• I leveransen från Urbaco ingår ingjutningsformar (engångsformar). Dessa underlättar vid gjutningen.
• Ev. framdragning av matarström (LED-ring, tillval).
Se separat ritning för de ovanstående detaljerna.

C. Mått i körriktningen på fundamentets
demonterbara överdel
D. Bredden på fundamentets demonterbara
överdel
E. Fundamentdelens höjd
F. Pollare med kundanpassad hylsa
G. Reflextejp (tillval)
H. Förstärkt frigöringsdon och låsning
I. Gascylinder
J. Fundamentdel
K. Fundamentets demonterbara överdel
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