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Тип 4355 4357 4359 4361 4363 4365
Вид част вътрешен жълт краен жълт вътрешен жълт краен жълт вътрешен жълт краен жълт

Цена без / с ДДС (лв) 71,25 / 85,50 24,58 / 29,50 103,92 / 124,70 37,08 / 44,50 109,58 / 131,50 41,75 / 50,10
Тип 4356 4358 4360 4362 4364 4366

Вид част вътрешен черен краен черен вътрешен черен краен черен вътрешен черен краен черен
Цена без / с ДДС (лв) 71,00 / 85,20 22,33 / 26,80 90,58 / 108,70 33,50 / 40,20 99,67 / 119,60 41,58 / 49,90

Препоръч. скорост км/г 30 30 20 20 10 10
Основни размери (мм) 500 x 430 x 30 215 x 430 x 30 500 x 430 x 50 215 x 430 x 50 500 x 430 x 60 215 x 430 x 60

Тегло (кг) 6,2 1,9 10,2 2,8 13 3,7

ПРАГОВЕ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА СКОРОСТТА 
И МОСТОВЕ ЗА КАБЕЛИ

Ограничителни прагове
на скоростта тип "спящ
полицай"
- Ограничителният праг

е строително-транспортно
съоръжение за намаляване на
превишената скорост при
шофиране в градовете.
Изкуствените неравности на пътя
принуждават шофьорите да
намалят скоростта.

- Прагът е съставен от вътрешни
и обрамчващи сегменти,
изработени от рециклирани
материали. Всички сегменти са
светлоотразяващи с цел
повишаване на видимостта.

- Към пътната настилка се
прикрепват с помощта на шпонка.

- Поръчката включва
поцинкованите болтове,
шпонките и армираните лостове.

Мост за кабели
- Мостът за кабели е предназначен за предпазване на кабели, 

евентуално маркучи, пресичащи пътното плaтно.

- Състои се от основна заоблена част и релса за кабели (изделието
може да се ползва и без релсата). Мостът за кабели се поставя върху
пътната настилка без допълнително монтиране.

Мост за кабели (заоблена част)
Тип: 4367 Цена без / с ДДС: 82,00 / 98,40 лв

Релса за моста за кабели
Тип: 4368 Цена без / с ДДС: 20,75 / 24,90 лв

800 x 600 x 80 мм

24,6 кг

800 x 170 x 50 мм

4,8 кг
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