Barreiras GBE contra desprendimentos (100-3000 kJ)

A SOLUÇÃO MAIS ECONÓMICA
CONTRA DESPRENDIMENTOS

O perigo de quedas de rochas está aumentando devido à mudança
climática. Ante, este perigo era restrito a regiões montanhosas, mas a
expansão de áreas urbanas perto de encostas está aumentando cada
vez mais este risco. Nossas barreiras GBE são capazes de manter as
forças de ancoragem muito baixas graças ao nosso exclusivo sistema.
Isso, combinado com uma instalação fácil, torna a série GBE uma
solução de proteção extremamente confiável e econômica.
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Höllental, Alemanha; Inspecção de uma barreira GBE, 2015.

PARA O ATIVO
MAIS VALIOSO
NA VIDA:
A NOSSA
SEGURANÇA.

PODEMOS OFERECER-LHE A SOLUÇÃO
COMPLETA DE SEGURANÇA.
Podemos oferecer suporte em todas fases do projeto, desde consultoria na análise de viabilidade,
suportetécnico ao projetista e ao executor. As soluções que oferecemos, assim como a qualidade do
nosso serviço, são muito valorizadaspelos nossos clientes. Para nós, oferecer um serviço de excelência,
é parteintegrante de cadaprojeto. Não importa em que fase se encontre o projeto, proporcionamos-lhe a
ajuda eaexperiência necessária para conseguir os melhores resultados – poupando-lhe tempo e
dinheiro.

CONSULTORIA
Soluções alternativas
Vantagens e desvantagens
Custo-eficiência

SERVIÇO GLOBAL

SUPORTE NO
PROJETO

Pessoa de contato local
Formação e workshops

Levantamento
topográfico e avaliação
Análise e avaliação
de risco
Dimensionamento
da solução
Projectos à medida

CERTIFICAÇÃO
Acompanhamentodo projeto
Inspecção final e
certificação
Entrega ao cliente

PRODUÇÃO

APLICAÇÃO
Ajustes específicos
Instruções para instalação
em obra

Fabricação de acordo
com as especificações
do cliente
Prazos de entrega à
medida
Entrega a tempo e
de acordo com o
orçamento
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LIGEIRAS, ROBUSTAS E RÁPIDAS DE INSTALAR –
A SOLUÇÃO MAIS ECONÓMICA.
Aterros de protecção

Galerias de betão

Barreiras RXE

Barreiras GBE
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Exemplo: Componentes da barreira GBE-1000A

Barra de ancoragem
com cabeça FLEX

Cabo de
retenção

ou ancoragens de cabo espiral

Poste

Placa base

Malha TECCO®

Roldana
Travões em U
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Custos

Comparação entre sistemas de protecção

QUALIDADE NA QUE
PODE CONFIAR.
A nossa série GBE é notável devido à sua eficiência económica, ao mesmo tempo que cumpre as normas
de segurança mais estritas. A leveza dos componentes e as solicitações reduzidas nos pontos de
ancoragem desta série, permitem uma instalação rápida e de baixo custo. As nossas malhas estão
fabricadas com arame de aço de alta resistência, o que garante a relação mais baixa entre peso e
resistência para conseguir uma alta estabilidade. É por isto que os nossos sistemas são particularmente discretos na paisagem.

As barreiras GBE têm as seguintes características:
Malha de fio de aço de alta resistência
Protecção perante as cargas dinâmicas de até 3000 kJ. Parte da energia dissipa-se
por meio de deformação elástica/plástica da rede/malha, enquanto a maioria se dissipa
pelos elementos de travagem.
Baixas forças de ancoragem
Ancoragens curtas são suficientes. Isto reduz significativamente o tempo de perfuração
durante a instalação e portanto os custos globais do projecto.
Pré-instalado
Os postes entregam-se em obra, em forma de módulos com pacotes pré-instalados
de rede ou malha. Isto reduz significativamente o tempo de instalação, assim como faz o
processo de montagem mais fácil.
Altos padrões de segurança
As nossas barreiras cumprem as directrizes EAD 340059-00-0106 (ETAG-027) a
maioria delas tem marca CE e ensaiam-se de acordo com o método mais exigente,
na vertical (queda livre).
Travões em U de aço inoxidável
Este componente permite a dissipação de energia de forma linear e é de fácil acesso
para a sua inspecção e manutenção. A sua composição de aço inoxidável faz com
que seja extremamente duradouro, inclusive quando se submete a tensões.
Ligeiro e discreto
O baixo peso dos componentes da barreira, faz com que se possa instalar facilmente.
Com arame de aço de alta resistência à tracção e um desenho inovador, esta solução
conserva materiais, protege o meio ambiente e é praticamente invisível à distância.
Protecção contra a corrosão de primeira classe
A protecção contra a corrosão dos nossos sistemas durará gerações. Isto significa que os
nossos clientes beneficiam de custos especialmente baixos de manutenção.
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Nossos sistemas GBE são desenvolvidos em
Romanshorn, na Suíça, e atendem aos mais altos
padrões. Todas as categorias de energia para a área
da série GBE foram aprovadas de acordo com a
Diretiva Europeia ETAG 027.

6

Campo de ensaios em Walenstadt, Suíça: ensaio à escala natural da barreira GBE-3000A.

NÃO DEIXAMOS
A SEGURANÇA
AO ACASO.

CONFIABILIDADE COMPROVADA EM TODO
GEOBRUGG WORLDWIDE
O MUNDO.

Sede & Produção
Subsidiàrias Headquarter & production facilities
Subsidiaries
Pontos de venda

Parceiro

Sales offices
Partners

Mais informação na nossa página Web:
www.geobrugg.com/desprendimentos
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Geobrugg AG
Aachstrasse 11 | 8590 Romanshorn | Suíça
www.geobrugg.com

O seu especialista local de Geobrugg:
www.geobrugg.com/contacto

A BRUGG GROUP COMPANY

