Overwegbomen
In aluminium en hout. Maak kennis met
onze overwegbomen die worden geleverd
in verschillende configuraties

PRODUCT VOORDELEN

TWEE SOORTEN

• Goede zichtbaarheid doordat de bomen voorzien

boom door zijn lichtgewicht geschikt is om grote lengtes af

zijn van reflectoren en optioneel rode LEDverlichting.
• Houten boom breekt in geval van aanrijding om
insluiting op de overweg te voorkomen.
• Aluminium boom heeft een breekmechanisme
waardoor de boom in geval van aanrijding van
de steller zal afbreken. Door middel van een
litzedraad is de boom geaard en wordt voorkomen
dat deze bij een aanrijding als een projectiel kan
wegschieten.

VRS biedt twee soorten overwegbomen. Waar de houten
te schermen (tot 9,5 meter) is de aluminium boom weer erg
onderhoudsarm. Beide bomen zijn voorzien van opvallende
rood-witte kleurvlakken en kunnen voorzien worden van
LED-verlichting voor extra zichtbaarheid. De aluminium
bomen kunnen voorzien worden van een aarde en bevatten
veiligheidsvoorzieningen voor het geval van een aanrijding met
een weggebruiker.

Hout

Aluminium

Lengte hoofdboom *)

1,6 tot 9,5 meter

2,00 tot 5,25 meter

Rijwielpadboom

Optioneel

Kan i.c.m. houten rijwielpadboom

Lengte rijwielpadboom *)

1,5 tot 4 meter

1,5 tot 4 meter

Aardingsset

Nee

Optioneel

Boomlampen

Bovenop de boom gemonteerde
LED-boomlampen

Geïntegreerde LED-boomlampen

Breekconstructie

Houten boom breekt in geval van aanrijding.

"De aluminium boom is voorzien van een
breekconstructie die bij een vastgestelde kracht breekt. Een litzekabel tussen de
overwegboom en het support voorkomt dat
de boom door de kracht van de aanrijding
weggeslingerd wordt en omstanders gewond
kunnen raken."

Rood-witte kleurvlakken

Verf

Retroreflecterende folie volgens DIN67520,
klasse RA3B.

Anti-graffiti coating

Nee

Ja

Hangwerk

Nee

Ja tot 4,5 meter

* Gemeten vanaf hart paal

Wilt u meer weten over onze producten en diensten?
Neem dan contact op met ons op via e-mail of telefoon of bezoek onze website.

VRS Railway Industry bv
Vleugelboot 32A, 3991 CL Houten
T: +31 (0)30 694 39 54
E: info@vrsrail.nl
I: www.vrsrail.nl

