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GATE-GUARD®

Stalprodukt S.A. to wyłączny dystrybutor SGGT na terenie Polski.
Stalprodukt S.A. is exclusive distributor of SGGT for Poland.
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Gate-Guard (SYSTEM H2 W7)

Poziom powstrzymywania H2 zgodnie z normą EN 1317-2.
Containment Level H2 in accordance with EN 1317-2.

GATE-GUARD®

GATE-GUARD®

Konserwacja

obrotowy system barier przeznaczony do
stosowania w przejazdach awaryjnych na
drogach różnych kategorii.

the pivotable restraint system at
centralreserve crossings.

GATE-GUARD został zaprojektowany do wykorzystania
w trakcie robót utrzymaniowych i konserwacyjnych na
przejazdach awaryjnych. Te punkty znajdują się często na
końcu mostów i tuneli. GATE-GUARD jest idealnym
produktem, gdy drogi muszą być w pełni otwarte w godzinach szczytu (w ciągu dnia), a następnie, przy niewielkim
natężeniu, ruch może odbywać się w dwóch kierunkach
(w nocy).

Możliwość kierowania ruchem przy
zachowaniu poziomu powstrzymywania
H2. Wbudowane bramy awaryjne.
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Flexible direction of traffic at containment
level H2 with integrated emergency gate.

MaintenanceCrossings
and Contra Flow Points
GATE-GUARD was designed to create easily accessible
maintenance crossing points. These points are often located
at the end of bridges and tunnels. GATE-GUARD is the ideal
product, when carriage ways must be kept fully open during
peak traffic hours (day time) and then, at low traffic, is
switched to contra flow situations (night time).
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Tylko dwie osoby mogą łatwo otworzyć bramkę GATEGUARD w mniej niż 15 minut. Nie są potrzebne żadne
specjalne narzędzia. Należy tylko rozluźnić elementy łączące
profil skrzynkowy, usunąć kotwy gruntowe i opuścić
wbudowane koła za pomocą korby ręcznej. System porusza
się bardzo łatwo i jest w stanie otworzyć się w efekcie do 60°
w obu kierunkach.

Just two people can easily open GATE-GUARD in less than
15 minutes. No special tools are necessary. All that needs
to be done, is to loosen the connecting box beam
elements, remove ground anchors and lower the built-in
wheels with a hand crank. The system then moves very
easily. It is capable of being opened up to 60° in both
directions.

Minimalna standardowa długość to 32 m. GATE-GUARD ma
konstrukcję modułową i może być dostosowany do lokalnych wymagań, poprzez ulepszenie systemu za pomocą
jednego lub więcej elementów o długości 4.000 mm.

Minimum standard length is 32 m. GATE-GUARD is modular
and can be adapted to the local requirements, by simply
upgrading with one or more 4.000 mm elements.

Bramki awaryjne

Emergency Gates

Zintegrowane bramki awaryjne są specjalnie oznaczone, co
ułatwia ich lokalizację. Bramki mają 4.000 mm szerokości
i mogą być otwierane przez służby ratownicze lub straż
pożarną w mniej niż 2 minuty.

The integrated emergency gates are highlighted to facilitate
locating. They are 4.000 mm wide and can be opened by
rescue services or the fire brigade in less than 2 minutes.

W wąskich miejscach, bramki awaryjne można całkowicie
oddzielić od konstrukcji GATE-GUARD i przesunąć równolegle do niej.

In narrow spaces, the emergency gates can be separated
completely from the GATE-GUARD construction and rolled
parallel to it.
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GATE-GUARD®

to produkt opracowany przez SGGT, bazujący na
znanym systemie VARIO-GUARD.

is an SGGT development based on the well known
VARIO-GUARD system.

Istniejąca konstrukcja SOLO-GUARD może być dostosowana do wyższego poziomu powstrzymywania
H2 jako GATE-GUARD. Możliwe jest podłączanie
GATE-GUARD do innych systemów.

Existing SOLO-GUARD constructions can be upgraded
to the higher contaiment level H2 of the GATE-GUARD
construction. Connecting GATE-GUARD to any other
restraint system is possible.

GATE-GUARD ® został przetestowany i zatwierdzony zgodnie z normą EN 1317-2 w poziomie powstrzymywania H2,
co czyni go jednym z najlepszych systemów bramy.
GATE-GUARD®has been tested and approved to EN 1317-2 at H2 level, makingit one of the best gate systems.
Poziom powstrzymywania
Containment Level

Próba intensywności zderzenia
Impact Test

Poziom szerokości pracującej
Working Width Level

ASI

TB 11

-

B

TB 51

W7

-

H2

BEZPIECZEŃSTWO
na wszystkich drogach
ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ
w naszych działaniach

SAFETY
on all roads
SUSTAINABILITY
in our actions

- Nasze działania koncentrują się na ochronie życia
i środowiska na drogach.
- Sieć dróg jest istotnym elementem dla zachowania
naszego społeczeństwa oraz sposobem na życie.
- Bezpieczeństwo na drogach odgrywa kluczową rolę
w ograniczaniu liczby wypadków drogowych.
- Dynamiczne podejście do rozwoju systemów
bezpieczeństwa w ruchu przyczynia się do zmniejszenia
liczby ofiar wypadków drogowych.
- Przez wiele lat praktycznego zastosowania i dzięki
ciągłym badaniom, urządzenia przytrzymujące SGGT
stanowią pozytywny wkład w ten rozwój.
- Certyfikat EN ISO 9001 stanowi podstawę
gwarantowanej jakości wszystkich naszych produktów.
- To są nasze symbole bezpieczeństwa i jakości:

- Our actions are centered on protecting life and our
environment on roads.
- The road network is a vital component for maintaining
our society and way of life.
- Road safety furniture and equipment play a critical role
in reducing road accidents.
- A dynamic approach to the development of traffic
safety systems contributes to the reduction of road
casualties.
- Through many years of practical application and
constant testing, SGGT’s restraint systems are making
a positive contribution to this development.
- EN ISO 9001 certification is the basis for the guaranteed
quality of all our products.
- These are our symbols of safety and quality:

GATE-GUARD® jest zarejestrowanym znakiem towarowym
GATE-GUARD® a registered trademark of
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