Bariere GBE de protecție împotriva căderilor de stânci, de la 100 la 3000 kJ

SOLUȚIA ECONOMICĂ ÎMPOTRIVA
CĂDERILOR DE STÂNCI

Pericolul căderilor de stânci este în creștere din cauza schimbărilor climatice. Acesta afectează nu numai zonele montane, dar și zonele urbane în
dezvoltare amplasate în apropierea unor pante stâncoase. Barierele GBE
pot menține forțele de ancorare la un nivel foarte redus datorită concepției
unice a sistemului nostru. Aceasta, în combinație cu o instalare ușoară, fac
din seria GBE o soluție de protecție extrem de fiabilă și economică.
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Höllental, Germania: Verificarea unei bariere GBE, 2015
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DIN VIAȚĂ:
SIGURANȚA
NOASTRĂ.

NOI PUTEM LIVRA PACHETUL
COMPLET DE SIGURANŢĂ.
La cererea dumneavoastră, putem prelua rolul de consultant, proiectant şi chiar şi pe cel de manager de proiect. Atât
soluţiile pe care le oferim, cât şi calitatea serviciilor noastre pentru clienţi sunt apreciate de partenerii noştri. Pentru noi,
un serviciu excelent este o parte integrantă a fiecărui proiect. Indiferent în ce fază a proiectului vă aflaţi, furnizăm
asistenţă şi expertiză necesare pentru a obţine cele mai bune rezultate – permiţându-vă astfel să economisiţi timp şi bani.
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UȘOARĂ, ROBUSTĂ, CU INSTALARE
RAPIDĂ – SOLUȚIA ECONOMICĂ.
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Exemplu: Componente ale barierei GBE-1000A
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Costuri

Comparație între sistemele de protecție împotriva căderilor de stânci

CALITATEA PE CARE
VĂ PUTEȚI BAZA.
Seria noastră GBE se remarcă prin eficiența sa economică în condițiile conformității cu cele mai stricte standarde
de siguranță. Greutatea mică și forțele reduse din ancore specifice acestei serii permit o instalare rapidă și fără
cheltuieli mari. Plasele noastre sunt realizate din sârmă din oțel de înaltă rezistență asigurând cel mai redus raport
greutate/rezistență în scopul obținerii unei stabilități ridicate. Acesta este motivul pentru care sistemele noastre sunt
deosebit de discrete în peisajul ambiant.

Barierele noastre GBE au următoarele particularități:

Plasă din sârmă din oțel de înaltă rezistență
Protecție împotriva încărcărilor dinamice de până la 3000 kJ. O parte din energie este
disipată prin intermediul deformării elastice/plastice a plasei, în timp ce cea mai mare parte a
energiei este disipată în elementele de frânare.
Forțe de ancorare reduse
Sunt suficiente ancore scurte. Aceasta reduce semnificativ timpul de foraj necesar instalării
și, în consecință, costurile totale ale proiectului.

Preasamblate
Stâlpii sunt livrați în șantier sub formă de module, cu panouri de plasă preinstalate. Aceasta
reduce semnificativ durata și ușurează procesul de instalare.

Standarde de siguranță ridicate
Barierele noastre corespund directivelor EAD 340059-00-0106 (ETAG-027), sunt
inscripționate cu marcajul CE și sunt testate conform metodei celei mai severe, în cădere
verticală liberă.
Frână U cu oțel inoxidabil
Această componentă permite disiparea liniară a energiei și este ușor accesibilă pentru
inspecție și întreținere. Oțelul inoxidabil face ca frâna să fie extrem de durabilă, chiar când
este puternic solicitată.
Ușoară și discretă
Greutatea redusă a barierei facilitează o instalare ușoară. Cu sârma din oțel
de înaltă rezistență și cu construcția inovatoare, această soluție economisește materiale,
protejează mediul ambiant și este practic invizibilă de la distanță.
Protecție de primă clasă împotriva coroziunii
Protecția sistemelor noastre împotriva coroziunii va dura timp de generații. Aceasta
înseamnă că clienții noștri beneficiază de costuri de întreținere deosebit de mici.
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Sistemele noastre GBE sunt dezvoltate în Romanshorn,
Elveția, și îndeplinesc cele mai înalte standarde.
Toate categoriile de energie pentru seria GBE sunt
omologate conform Directivei Europene ETAG 027.
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Poligonul de încercare din Walenstadt, Elveția: testare la scara de 1:1 a barierei GBE-3000A.

NOI NU
LĂSĂM
SIGURANȚA
LA VOIA
ÎNTÂMPLĂRII.

ÎNCREDERE DOVEDITĂ ÎN TOATĂ LUMEA.
GEOBRUGG WORLDWIDE

Sediu central & unități de producție
Filiale
Birouri de vânzări
Headquarter & production facilities
Parteneri

Subsidiaries
Sales offices
Partners

Mai multe informații sunt disponibile pe site-ul nostru:
www.geobrugg.com/rockfall
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www.geobrugg.com

Specialistul dvs. local Geobrugg:
www.geobrugg.com/contacts

A BRUGG GROUP COMPANY

