Pojízdný tlumič nárazu HIT TMA-100
Pojízdný tlumič nárazu slouží k označování pracovního místa na dálnicích a
rychlostních komunikacích. Tlumič nárazu s výstražnou šipkou je
označován jako Dopravní zařízení Z7 - Pojízdná uzavírková tabule typ I,
výstražný tlumič nebo signalizační šipka. Tlumič nárazu pracuje na principu
absorpce kinetické energie a je navržen ke snížení rizika poranění
posádky havarovaného vozidla a řidiče vozidla s TMA. Přispívá k ochraně
motoristů, vozidla údržby a pracovníků.
základní rám nesoucí signalizační nástavbu a tlumič nárazu, žárově
zinkovaný
tlumič je určený pro rychlost nárazu 100km/h, schváleno dle
NCHRP350
sklápění a vyklápění tlumiče nárazu je provedeno pomocí
hydraulických válců
připevnění tlumiče nárazů je provedeno pomocí speciálního držáku na
zadní rám nákladního vozidla, pro správnou funkci tlumiče nárazu
musí být hmotnost vozidla s tlumičem minimálně 9000kg
jednoduchá montáž a demontáž tlumiče nárazu na vozidlo pomocí
vysokozdvižného vozíku
osvětlení tlumiče se zástrčkou 15-pin umožňuje připojit k tažnému
vozidlu s palubním napětím 24V
uzamykatelná akubedna (ŠxVxD) 690x400x630mm pro dva
akumulátory do kapacity 12V/230Ah

retroreflexní dvoudílný štít (ŠxV) 2200x3600mm, šířka červenobílých
pruhů 500mm (třída RA2) se značkou C4 ø1500mm (třída RA2)
s motoricky otočnou šipkou

MOŽNÉ PROVEDENÍ TLUMIČE
dopravní značky je možné přizpůsobit národním předpisům

VÝRAZNĚ SNIŽUJE RIZIKO
PORANĚNÍ POSÁDKY
HAVAROVANÉHO VOZIDLA A ŘIDIČE
VOZIDLA S TMA

TECHNICKÉ ÚDAJE
Celková hmotnost

825kg

Přepravní délka

1490mm

Provozní délka

4310mm

Celková šířka

2300mm

Celková výška

3990mm
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PRODUKTY
Kód produktu

Název produktu

Množství

1-000-000100

Pojízdný tlumič nárazu HIT TMA-100

1 ks

Kód produktu

Název produktu

Množství

1-015-005025

NZSP-10_01 Světelná šipka SŠ25-L LED

1 ks

1-015-010000

Bezdrátové dálkové ovládání SŠ25-1_02 RADIO

1 ks

2-890-010020

Akumulátor 12V/180Ah

1 ks

2-895-024200

Nabíječ akumulátorů NA - 24V/20A oka

1 ks

PŘÍSLUŠENSTVÍ
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