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Sistem brez smernega žleba.

SISTEMI NIVOJSKIH PREHODOV    za najvišje zahteve
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1 | UPORABA
veloSTRAIL za varno prečkanje brez ovir.

Na nivojskih cestno-železniških prehodih predstavlja 
smerni žleb, ki mora biti prost za kolesne vence tirnih vozil, 
določeno nevarnost za kolesarje, invalidske in otroške 
vozičke, pešce itd.  Nadaljnji problem pozimi predstavlja 
nastajanje ledu v smernem žlebu. Za te primere je STRAIL® 
dopolnil svojo paleto izdelkov s sistemom veloSTRAIL. 
veloSTRAIL dokaže svoje prednosti še posebej tam, kjer 
prehod varno in brez ovir 
 

prečkajo kolesarji, invalidi na vozičkih, kotalkarji, matere 
z otroki v vozičkih, tudi pešci s kovčki na koleščkih. 
Enostavno zamenljiv menjalni del, ki ga namestimo 
brez demontaže notranje plošče, pokrije smerni žleb. 
veloSTRAIL je zelo ugoden tudi za vzdrževanje > za samo 
zamenjavo menjalnih delov so potrebne zgolj kratke, 
delne zapore ceste in tira. Pri tem opravilu ne potrebujete 
nobenih strojev in le malo delavcev. 

2 | PREDNOSTI

u  zelo varno prečenje za kolesarje, invalide na vozičkih, 
kotalkarje, matere z otroki v vozičkih, tudi pešce s 
kovčki na koleščkih.

u  veloSTRAIL notranje plošče so na voljo v širini 600 
mm in 1,200 mm in so zasnovane za hitrost vlakov do 
maksimalno 120 km/h.

Opomba:
Življenjska doba veloSTRAIL menjalnih delov: V primeru strokovne vgradnje najmanj 1 mio. 
prevozov osi vlaka ali 2 leti, odvisno kaj se zgodi prej. Nastanek manjšega žleba na kontaktni 
površini s kolesnim vencem vlaka je normalno in ne vpliva na funkcionalnost! 

u  odlično obnašanje “smernega žleba” pri vdajanju 
pod kolesnimi venci, celo pri nižjih temperaturah 
(testirano do - 25 °C), ob istočasno visoki nosilnosti v 
smeri ceste, za varno prečenje prehoda.  

veloSTRAIL – odstrani smerni žleb.

veloSTRAIL sestoji iz notranje plošče širine 600 mm in menjalnega dela, ki sta med seboj povezana z novim inovativnim 
spojem (“klik sistem” > brez lepljenja = lastovičji spoj). Med seboj so plošče povezane v celoto s spojnimi elementi 
pričvrstilnega sistema. Tekoč spoj brez udarnih robov med obema deloma, kot tudi dodatno “sidranje” pod glavo 
tirnice, skrbijo za udobno prečenje prehoda. Pozimi ni potrebno čistiti snega in ledu iz smernega žleba. 
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3 | PODATKI
veloSTRAIL – sistem brez smernega žleba.

veloSTRAIL notranja plošča širine 600 mm (ali 1,200 mm),
za osno širino tira 1,435 mm (na voljo tudi za druge širine)

naležna plošča

 veloSTRAIL menjalni del

lastovičji spoj za vez z notranjo ploščo

integrirani zaklopni mehanizem proti zdrsom v vseh smereh
veloSTRAIL je izdelan iz vulkaniziranih, medsebojno natančno usklajenih sestavin gume, ki imajo vsaka svoje lastnosti.            
Več  integriranih varoval proti zdrsom v vseh smereh zagotavlja visoko stabilnost lege. 

u  veloSTRAIL menjalni del  je sedaj predviden za hitrosti vlakov do maksimalno 120 km/h 
> vprašajte nas za poročilo o preizkusu.

u   varna povezava menjalnega dela z veloSTRAIL notranjo ploščo z 
integriranim zaklopnim mehanizmom. 
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4 | DIMENZIJE
veloSTRAIL – notranja plošča širine 600 mm in 1,200 mm.

�1,200 mm notranja plošča

u  posebej za pešce, kolesarje, invalide na vozičkih, 
matere z otroki v vozičkih, tudi pešce s kovčki na 
koleščkih in kotalkarje 

u  v mestnem prometu > uporabno ob enakomerni 
razdelitvi pragov od 600 do maks. 750 mm 
(odvisno od zgornjega ustroja tira)

veloSTRAIL omogoča varno prečenje tirov brez ovir še 
posebej pešcem, kolesarjem, invalidom na vozičkih, 
kotalkarjem, materam z otroki v vozičkih, tudi pešcem s 
kovčki na koleščkih. 

Zaprt smerni žleb bistveno povečuje varnost in udobje 
prečenja.  Za uporabo v mestnem prometu lahko uporabite 
1,200 mm široko veloSTRAIL notranjo ploščo, neodvisno 
od razdelitve pragov od 600 mm do maks. 750 mm 
(> odvisno od zgornjega ustroja tira).

1,200mm veloSTRAIL notranje plošče so na voljo za vse 
običajne zgornje ustroje tirov in so kompatibilne z 
obstoječimi izdelki sistema veloSTRAIL.

veloSTRAIL notranje plošče so na voljo v dveh širinah: 
600 mm in 1,200 mm.

Prednosti 1,200 mm notranjih plošč so očitne, ker z 
enim montažnim postopkom položite dvojno površino, 
kar pomeni prihranek časa in s tem tudi stroškov. Med 
drugim se ravno zaradi večje površine plošč bistveno 
poveča tudi stabilnost lege. Potrebno je manjše število 
plošč, kar občutno zmanjša število občutljivih spojev. 



standardna spojna palica
sredinska spojna palica
varnostni element
odbojnik spojk
veloSTRAIL notranja plošča
naležna plošča
menjalni del

6 | PRIČVRSTILNI SISTEM
Enostaven, inteligenten, patentiran.

u  patentiran, kontinuiran, kompatibilen pričvrstilni sistem 
za vse tipe plošč družine STRAIL® 

u enostavna uporaba

u  stabilna lega pri poševnih prehodih 
> brez nastajanja rež

5 | VGRADNJA
Vgradnja veloSTRAIL - a ne zahteva nikakršnega večjega 
tehničnega truda.

Z natančnimi udarci kladiva iz umetne mase na 
področju lastovičjega spoja (pričnite s strani) vzpostavite 
popolni spoj menjalnega dela in notranje plošče. Nato z 
udarjanjem s kladivom potisnite jezik menjalnega dela 
pod glavo tirnice. Menjalni del s kladivom vzdolžno 
udarite do sosednjega menjalnega dela, da nastane 
gladka gornja površina brez rež. 

Navodila za vgradnjo prejmete ob dobavi ali na spletni 
strani www.strail.com.

Garancija / Vzdrževanje
V primeru strokovne vgradnje izvedene po navodilih za 
vgradnjo, dajemo na veloSTRAIL notranje plošče garancijo, 
večjo od zakonsko predpisane. veloSTRAIL praviloma ne 
potrebuje rednega vzdrževanje ali nege. Samo menjalni 
del je predmet naravne obrabe. Glejte “Opombe” v točki 2.

Življenjska doba prehoda je odvisna od prometnih 
obremenitev. Ekstremno velike ali majhne obremenitve 
lahko vplivajo na življenjsko dobo. 

Ko je tir reguliran na pravilno višino in lego ter določena 
lega prehoda in zgornji ustroj tira, je potrebno zagotoviti 
razmak med pragovi na točno razdaljo 600 mm.

veloSTRAIL je na voljo za skoraj vse zgornje 
ustroje tirov.

K-pritrditev tirnic morate (odvisno od višine tirnice) 
zamenjati z nižjimi izvedbami pritrditve.

Očistite nogo tirnice. Za lažjo vgradnjo (vgradnjo vedno 
pričnite v sredini prehoda) in za boljše spajanje plošč, 
namažite naležne in veloSTRAIL plošče ter menjalne 
dele s STRAIL® montažno pasto. Nato naležne plošče in 
veloSTRAIL notranje plošče vgradite ter jih s spojnimi 
elementi pričvrstilnega sistema povežite v celoto. 
Menjalne dele poševno vstavite v notranje plošče.

Menjalni del s kladivom vzdolžno udarite do sosednjega 
menjalnega dela, da nastane gladka gornja površina 
brez rež. Na začetku in koncu prehoda vgradite odbojnik 
vagonskih spojk.
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7 | STRAIL NAČELA
Povezujemo cesto in progo.

hitro.

   

varno.

zanesljivo.

Promet mora potekati hitro in brez prekinitev. STRAIL® vas enostavno napravi hitrejše 
– pri načrtovanju, izvedbi in vzdrževanju. Ponudbe vam praviloma izdelamo v roku 
48 ur.

Že samo dva tedna po vašem naročilu bo vaš prehod zapustil tovarno. Za vgradnjo 
nivojskega prehoda dolžine 9 m boste s 4-6 delavci potrebovali samo 3 ure in to brez 
uporabe strojev. 

V okviru vzdrževalnih in drugih del lahko STRAIL® hitro in brez naporov izgradite in 
ponovno vgradite. Poleg tega vam naši strokovnjaki nudijo hitro podporo. 

STRAIL® se izplača. Takoj od samega začetka.

Ko gre za varnost, ne poznamo kompromisov. Od tehnične enostavne, hitre in varne 
vgradnje vse do vsakodnevne trajne obremenjenosti brez nastajanja rež - STRAIL® 
je varen. 

Spoj “utor-jezik” med ploščami preprečuje majanje plošč, zloglasen fenomen “nenadni 
kolaps” montažnih sistemov iz plošč, še posebej pri poševno prevoznih prehodih. 

Izdelki družine STRAIL® imajo najmanjši smerni žleb, pri sistemu veloSTRAIL pa je 
smerni žleb povsem zaprt. 

STRAIL®. Varnost za vaše prehode in vaše naložbe.

Gradnja nivojskih cestno-železniških prehodov je ena stvar, obdržati jih v vrhunskem 
stanju povsem druga. ”Vgraditi & pozabiti” je naš moto; posledica: prehodi, 
ki praktično ne potrebujejo vzdrževanja. 

Več kot 40.000 prehodov na petih celinah v najrazličnejših klimatskih pogojih so 
pokazatelj zanesljive tehnologije in materialov. Vaše izkušnje nam pomagajo, da lahko 
STRAIL® še izboljšujemo.

Že več kot 40 let smo za Vas zanesljiv partner s podporo po vsem svetu delujoče skupine 
KRAIBURG in prihranki, ki vam jih omogočajo naši izdelki z dolgo življenjsko dobo. 

STRAIL® izpolnjuje vaša pričakovanja.
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