
BIPA
DARBO VIETŲ APTVöRIMUI

Pagaminti iš PVC, tod l yra lankst s, nesideformuoja ir nel žta užvažiavus
automobiliui.
Kugiai pažym ti švies atspindin iomis juostomis.
Gali b ti 320 mm, 500 mm, 750 mm aukš io.
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Nukreipiamieji kūgiai

Jungtis gali išsitraukti nuo 1,15 m iki 2 m.
Ant k geli su specialiu laikikliu gali b ti uždedami signaliniai žibintai.
Geltonos spalvos švies atspindin ios juostos gerai pastebimos tod l idealiai
tinka kelio darbams bei pavojing zon atitv rimui.
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Teleskopin jungtis÷

Aukštos kokyb s, ekologiški, naujos technologijos sp jamieji kelio darb žibintai
su ekonomiškomis lempomis LED, kurios pasižymi neribotu eksploatacijos laiku
Ypa tvirtu korpusu.
Su montuotu šviesos jutikliu, tod l žibintas automatiškai sijungia prad jus temti.
Ilgas veikimo laikas ekonomiškame baterijos naudojimo r žime.
Žibinto viršutin dalis yra sukiojama, tod l lengva teisingai nustatyti reflektori
eismo kryptimi.
Du veikimo r žimai – mirksin io ir nuolatinio šviesos signalo.
Spalvos: geltona arba raudona.
Tvirtinimas – apkaba arba specialus laikiklis tvirtinimui prie nukreipiam j k gi
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Signaliniai žibintai

Raudonos ir baltos spalvos tarpusavyje sujungiami segmentai.
Užpildomi vandeniu arba sm liu.
Segmento matmenys: ilgis - 1,10 m, plotis - 0,4 m, aukštis - 0,81 m.
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Barjerai

Apklijuotos aukšto atspindžio 3M pl vele.
Ženklo aukštis 1000 mm, plotis 300 mm.
Montuojamos ant gumini pad ti su plastikiniu arba metaliniu antgaliu.
Ant gairi viršaus tvirtinami signaliniai žbintai.
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N s ÷ukreipiamosio gair s

Pagaminti iš gumos, tod l gerai sugeria sm gius, nesuskyla, nesideformuoja.
Matmenys: 780 x 380 x 120 mm.
Svoris apie 30 kg.
Naudojami nukreipiamosioms gair ms, laikiniems ženklams ar kitoms konstrukcijoms tvirtinti.
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Padai nukreipiamosioms gair÷ms
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Plastikiniai ženklai

Lengvai ir greitai pastatomi. Stabil s. Tvirta
atlenkiama kojel neleidžia ženklui nugri ti.
Pagaminti iš tvirto plastiko. Atspindintys švies
Patogiai sand liuojami. Nereikia dažyti. Galimi
vair s ženkl simboliai.
Matmenys: aukštis-1080 mm, plotis-860 mm.
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Lengvai pastatomi Atspindintys švies Galimi vair s ženkl simboliai
Nereikia dažyti Patog s naudoti atliekant kelio tvarkymo darbus.
Trikampio ženklo aukštis-1340 mm, plotis-830 mm,
Apvalaus ženklo aukštis-134 mm, plotis-720 mm
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Stikloplastikiniai ženklai

Naudojami keli prieži roje, statybose, miškininkyst je, kalnakasyboje ir t.t.
Specialus, pirštu valdomas, purkštuvo antgalis purškia bet kuria kryptimi. Taip
išpukškiami visi dažai.
Flakon lis purškia labai plona srove, tod l yra labai ekonomiškas.
Darbo palengvinimui gali b ti naudojami flakon laikikliai prie diržo ir ratukas
(purkštuvas), skirtas dažams išpurkšti nepasilenkus.
vairi spalv žiniai, raudoni, m lyni.
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Į ų ų: balti, geltoni, oran ÷

Laikini dažai

Plastikin÷s tvorel÷s

Plastikin÷ tvorel÷

6,5

Svoris, kg

1260

Ilgis, mm

1021

Aukštis, mm

Ecobarier 1200

8,8 1980 1021Ecobarier 2000

Nesideformuoja.
Nerūdija.
Nereikia dažyti.
Higieniška.

Įvairios spalvos.
Patogu sand÷liuoti.
Lengvai jungiasi tarpusavyje.
Nebraižo grindų.


