The future of road safety starts here.
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Spoľahlivá bezpečnosť
Ochrana na desaťročia.
100 % Ochrana pred vandalizmom
Vďaka zabudovaným spojovacím prvkom sa nepoužívajú
žiadne voľné časti. Neoprávnené odstránenie spojovacích
prvkov nie je teda možné. Jednoduchá montáž zabezpečí
spoľahlivý zádržný systém.
Rýchla montáž viac pre bezpečnosť
Produkty REBLOC® sa vyznačujú jednoduchou a rýchlou
montážou, nezávislou na počasí v každom ročnom
období. Tým sa výrazne redukujú náklady na dopravu
a dĺžku výstavby. To prispieva k výraznému skráteniu
obmedzení dopravy kvôli výstavbe, čo prispieva k
zvyšovaniu bezpečnosti dopravy.
Miestna produkcia chráni životné prostredie
Vďaka širokej sieti obchodných a výrobných partnerov
je možné rýchlo a operatívne reagovať na požiadavky
odberateľov.
Dopravné vzdialenosti sa tým skracujú a doprava sa tak
môže optimalizovať. Miestny dodávatelia sa starajú o
ekonomický výhodné zabezpečenie projektu.
REBLOC® spája viac ako 100 ročné skúsenosti s výrobou
betóvých výrobkov s najnovšími poznatkami technológiami
v oblasti moderných dopravných zádržných
systémov.
Patentovaná REBLOC® technológia umožňuje naplnenie
najvyšších požiadaviek na bezpečnosť a ponúka komplexný systém v oblasti rýchlosti montáže a efektívnosti
používania.
Ako samostatná právnická osoba včlenená do podnikateľskej skupiny Oberndorfer vyvýja, vyrába a predáva
REBLOC GmbH moderný dopravno - záchytný systém z

betónových prefabrikátov pre zabezpečenie bezpečnej
prevádzky vozidiel na cestách.
Komplexný systém umožňuje nájsť vhodné riešenia pre
všetky možné prípady použitia v praxi. Naše doterajšie
skúsenosti s priemyselnou výrobou pefabrikátov umožňujú spoločnosti REBLOC® ponúkať spoľahlivé produkty
vo veľkych množstvách za ekonomicky výhodných
podmienok.
Bezpečnosť a ekonomická výhodnosť sa musia dopĺňať.
Naše nároky na technicky vyspelé a ekonomicky
prijateľné systémy sú naším prínosom k zvyšovaniu
bezpečnosti dopravy.

Manažment REBLOC GmbH

Modulový systém
Individuálny a flexibilný.
Systém REBLOC® je komplexne testovaný podľa európskej normy EN1317. Široký sortiment výrobkov pokrýva
všetky úrovne zachytenia a možnosti ich použitia.
Sortiment zahŕňa betónové prvky pre použitie ako trvalé
zvodidlá v stredovom pruhu, na okraji vozovky a na
mostoch, ako aj dočasné zvodidlá pre zabezpečenie
bezpečnosti prác počas výstavby na cestách.
K trvalému znižovaniu úrovne hluku boli vyvinuté špeciálne
systémy, ktoré spájajú protihlukové steny s upravenými
betónovými zvodidlami.
Požadované špeciálne elementy dopĺňajú modulový systém
a ponúkajú technicky dokonalé riešenia aj pri náročných
pomeroch montáže na stavbe. Sú to hlavne prechodové,
začiatočné, koncové, rozdvojovacie elementy a elementy
pre upevnenie osvetľovacích stĺpov a smerových tabúľ.

Werner Pröll
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Použitie
Správny systém pre vaše potreby.
REBLOC® záchytný systém bol skúšaný a certifikovaný podľa príslušnej európskej normy EN1317. Sú v ňom
pokryté všetky hlavné úrovne zadržania od T1 do H4b s dosiahnutím minimálnych pracovných šírok. Systém
umožňuje veľmi ekonomicky dosiahnuť vyššie úrovne zachytenia.

Trvalé systémy

Mostné systémy

REBLOC trvalé systémy slúžia k trvalému zabezpečeniu
bezpečnosti dopravy v stredovom páse a na okraji vozovky. Vozidlá, ktoré vybočili z jazdného pruhu sú zadržané
alebo odklonené/vrátené naspäť tak, aby sa zabránilo ich
zrážke s protiidúcim vozidlom vo vedľajšom jazdnom pruhu.

Spoľahlivý a bezpečný dopravný záchytný systém je
obzvlášť na mostoch veľmi dôležitý, nakoľko následky
dopravnej nehody môžu byť podstatne znásobené pádom vozidla z mosta. Z tohto dôvodu sa vyžadujú na mostoch v národných požiadavkach vyššie stupne zadržania
podľa európskej normy EN1317.

®

Zabudovaný spojovací zámok bez voľných prvkov
umožňuje rýchlu a jednoduchú montáž jednotlivých dielcov. Betónový záchytný systém je k dispozícií v rôznych
výškach, záchytných úrovniach a pracovných šírkach.

Špeciálny ukotvený, asymetrický mostný systém
REBLOC® zabezpečuje v prípade nehody spoľahlivú
ochranu a zabezpečenie pred pádom motorového
vozidla.

Podľa požiadaviek sú k dispozícií rôzne typy: voľne stojace zvodidlá, zapustené, ukotvené, alebo systém dvoch
rovnobežných zvodidiel so zásypom.

V prípade požiadaviek sú zvodidlá vyrábané v rôznych
dĺžkach a tým je možné zhotoviť aj potrebné malé polomery.

temp2perm
Počas stavebných prác na vozovke sa použijú dielce
dočasne na zabezpečenie staveniska, alebo oddelenie
dopravných smerov. Po ukončení stavebných prác sa
presunú zvodidlá do trvalej finálnej polohy.
Vďaka výrazne zníženým dopravným nákladom sa na
stavbe šetrí čas a peniaze. Uvedený systém je tak šetrný
aj voči životnému prostrediu.

Integrovaná protihluková stena
Kombinovaný systém šetrí miesto a súčastne poskytuje
maximálnu ochranu pred hlukom pre zastavané miesta.
Vďaka jednoduchým zámkom je protihluková stena
REBLOC® bez problémov zasúvaná do štrbín dvoch základných prvkov a poskytuje tak bezpečnosť a ochranu na
najvyššej úrovni.
REBLOC® protihluková verzia v jednostrannom protihlukovom vyhotovení sa použiva na okraji vozovky a v
obojstrannom vyhotovení sa môže použiť v strede dopravného telesa.

Dočasné systémy

Prechodové dielce

Počas údžby a výstavby cestnej siete vznikajú nebezpečné
miesta pre účastníkov premávky a pracovníkov stavebných firiem.

Široká paleta prechodových dielcov zabezpečuje plynulý
prechod zo zvodidiel REBLOC® na zvodidlá iných výrobcov alebo iné typy zvodidiel, ako napr. monolitické
betónové zvodidla alebo oceľové.

REBLOC® dočasný systém vyznačujúci sa malou pracovnou šírkou spoľahlivo zabezpečí oddelenie staveniska od
premávky.

Bezpečnosť a ekonomika zvodidiel sú pri tomto vývoji
vždy na prvom mieste.

Štíhle prvky s veľkou dĺžkou umožňujú rýchly a ekonomický postup pri montáži. Dočasné zvodidlá môžu byť na
dobu výstavby aj prenajaté, čím sa môžu ušetriť náklady
stavebnej spoločnosti na ich zaobstaranie.
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Zabudovaný zámok
Viac ako len betón a oceľ.

Zabudovaný inovatívny spojovací systém spája
jednotlivé prvky do priebežnej a silnej reťaze, ktorá v
prípade nárazu spoľahlivo pohltí energiu a sily, ktoré
pri náraze vznikajú a bezpečne zabráni jej roztrhnutiu.
Systém REBLOC vôbec nepoužíva voľné časti, čo
zvyšuje jeho použitie v praxi a zvyšuje jeho bezpečnosť.
Symetrické zámky so špeciálnym profilom umožňujú
montáž z ľubovolnej strany zvodidla. Priebežné oceľové
tiahla vnútri betónového zvodidla spájajúce zámky spolu
s oceľovou výstužou prvkov zabezpečujú spoľahlivý
prenos energií a síl vznikajúcich pri náraze a zabraňujú
prechodu tažších vozidiel do protismeru. Profil zvodidla
redukuje prudkosť nárazu a vozidlo je po náraze kontrolovateľné a posádka vozidla je chránená pred
dodatočnými následkami nárazu.
®

Po montáži, ktorá nie je závislá na poveternostných
podmienkach a odsúhlasení stavebným dozorom, je
systém okamžite pripravený k použitiu a môže byť
zapojený do cestnej prevádzky. Následne nie sú potrebné
žiadne dodatočné kontroly a korektúry, čo má pozitívny
vplyv na dobu výstavby.

Preverená funkčnosť
Bezpečnosť cestnej premávky na najvyššej úrovni.
Ešte vždy by sa dalo zabrániť mnohým nehodám v
doprave vďaka dostatočným dopravno-bezpečnostným
opatreniam. Systémy REBLOC® preuká zateľne pripievajú
k zvyšovaniu dopravo-bezpečnostnej situácie v doprave.
Ich vlastnosti a kvalita boli overené reálnymi nárazovými
skúškami podľa európskej normy EN1317 a spĺňajú
všetky požiadavky na moderný dopravno-bezpečnostný
systém. Dodržanie vysokých nárokov na stupeň
zachytenia eliminuje možnosti prerazenia zvodidiel
vozidlami.

Všetky hraničné hodnoty podľa európskej normy
EN1317 boli v mnohých prípadoch s veľkou rezervou
dodržané. Hodnota zaťažovacej triedy ASI (Acceleration
Severity Index) sa pohybuje medzi stupňami A až
B, čo dokazuje vysokú úroveň bezpečnosti systému
REBLOC®. Priebežne uzatvorený povrch systému
zvyšuje bezpečnosť pre motorkárov.
Malé pracovné šírky patria tiež k prednostiam systému
a sú veľkým prínosom pre cestnú bezpečnosť, nakoľko
umožňujú použitie zvodidiel aj pri stiesnených pomeroch
na stavbe.

Pri opravných, údržbových prácach a pri zmene trasy
zvodidiel môžu byť jednotlivé zvodidlá bez problémov
vymenené, posunuté v ľubovoľnom mieste uzatvorenej
reťaze zvodidiel.
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Rozsiahle nárazové skúšky
Betónové systémy pre vašu bezpečnosť

Úrovňe zachytenia podľa EN1317-2
Systém REBLOC® je kompletne testovaný podľa EN1317 - a CE certifikovaný.
Široké portfólio výrobkov systému ponúka riešenia pre prax.
Úroveň zachytenia, Kritéria pre nárazové skúšky
Úroveň
Skúška
zachytenia		
			

TB81 (38 t, 65 km/h, 20°)

TB51 (13 t, 70 km/h, 20°)

Každoročne investuje spoločnosť REBLOC® značné prostriedky do výskumu a vývoja, aby sa neustále zvyšovala
bezpečnosť tohto systému. Pri vývoji nových a vylepšovaní jestvujúcich produktov stojí vždy na prvom mieste optimálne
použitie prvkov v praxi, ich dlhá životnosť a ekonomika ich výroby a použtia.
Najmodernejšie simulačné a výpočtové metódy, náladné skúšobné a pokusné zariadenia spolu s tímom vývojových
inžinierov a materiálových expertov, sú predpokladom pre prenos posledných poznatkov vo vývoji v oblasti bezpečnosti
premávky do praxe. Optimálne rozhodovacie procesy a dlhoročné skúsenosti v oblasti umožňujú rýchlu reakciu na
požiadavky hľadania optimálneho riešenia pre potreby praxe.

Uhol
nárazu
(°)

Celková
hmotnosť
vozidla (kg)

Kinetická
energia
(kJ)

T1

TB21

80

8

1.300

6,2

T2

TB22

80

15

1.300

21,5

T3

TB21

80

8

1.300

-

			

Viac ako
60 reálnych skúšok.

Rýchlosť
nárazu
(km/h)

Pracovná šírka

TB41

70

8

10.000

36,6

N1

TB31

80

20

1.500

43,3

N2

TB32

110

20

1.500

81,9

			
H1
			
H2
			
H3
			
H4a

TB11

100

20

900

-

TB42

70

15

10.000

126,6

TB11

100

20

900

-

TB51

70

20

13.000

287,5

TB11

100

20

900

-

TB61

80

20

16.000

462,1

TB11

100

20

900

-

TB71

65

20

30.000

572,0

TB11

100

20

900

-

TB81

65

20

38.000

724,6

TB11

100

20

900

-

			
B
ASI < 1,4

THIV

			

< 33 km/h

			
H4b
			

Triedy
normalizovanej
pracovnej šírky

Stupne
normalizovanej
pracovnej šírky (m)

W1

WN < 0,6

W2

WN < 0,8

W3

WN < 1,0

W4

WN < 1,3

W5

WN < 1,7

W6

WN < 2,1

W7

WN < 2,5

W8

WN < 3,5

Stupne prudkosti nárazu
Stupne sily nárazu		
A

TB11 (0,9 t, 100 km/h, 20°)

C

Hodnoty
ASI < 1,0
a

ASI < 1,9

Ak sa jedná o bezpečnosť,
nie sú možné žiadne kompromisy v kvalite.
Priemyslová výroba zabezpečuje pre všetky vyrábané elementy kvalitu na
vysokej úrovni. Táto je priebežne kontrolovaná podnikovými orgánmi ako
aj vonkajšími cetrifikačnými spoločnosťami. Vysoký stupeň automatizácie
výroby umožňuje rýchlu reakciu na potreby trhu
Systém REBLOC® je šetrný k životnému prostrediu. Betón je zložený z prírodných materiálov ako sú kamenivo, piesok, cement a voda. Dlhá životnost
výrobkov je jeho prínos k zachovaniu udržateľného životného prostredia.
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Celosvetová dostupnosť
Váš spoľahlivý partner pre každý prípad.
Sieť obchodných a licenčných partnerov umožňuje ekonomické dodávky
zvodidiel pre dopravné projekty nielen po celej Európe ale aj mimo nej.
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Systém REBLOC® betónové
zvodidlá pre vaše projekty.
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REBLOC GmbH

Wiener Straße 662 . 3571 Gars/Kamp . Austria
Tel.: +43 (0) 2985 30528 2900
Fax: +43 (0) 2985 30528 2901
office@rebloc.com
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