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Vágányzáró berendezések, autórakodó-rámpák forgalmazása és beépítése
A MÁV-THERMIT Hegesztô Kft. Magyarországon a Rawie termékek kizárólagos magyarországi
forgalmazója. Az elmúlt években a BKV Zrt vonalain – M2, M4 metróvonal – nagyobb mennyiségben kerültek beépítésre ütközôbakok.
A német Rawie cég termékei közül a MÁV-THERMIT Kft. jellemzôen az ütközôbakokkal, autórakodó-rámpákkal és egyéb csatlakozó termékekkel kereskedik.
A vágányzáró berendezések megakadályozzák a jármûveknek a vágány végén való továbbhaladását, ezáltal személyek és tárgyak sérülését, megelôzik a kisiklást, valamint jelzik a
vágány végét.
A mozgó jármûvek kinetikai energiával és lejtôs pályán ezen kívül potenciával rendelkeznek. Az
energiaemésztô vágányzáró szerkezetek feladata ezen energiák elnyelése. A megfelelô termék
kiválasztásához szükséges a megrendelônek a fékerôt, a fékutat, a megállítandó szerelvény
tömegét és sebességét megadni és ennek függvényében tudja a MÁV-THERMIT Kft. a termékpalettából a legmegfelelôbb forgalmazott terméket megtervezni és a vevô részére megajánlani.
A MÁV-THERMIT Hegesztô Kft. a vevôi igények meghatározásához szakmai tanácsadást nyújt,
valamint a beépítést magas szaktudással és gyakorlattal végzi.

A fékezô berendezések feladatai:
–
a szerelvény megállítása,
–
az emberek és a tárgyak (pl.: üzemi létesítmények, épületek) védelme a vágány végén,
–
a szerelvény védelme,
–
okozott károk csökkentése, minimalizálása,
–
kisiklások megelôzése.
A berendezések típusai:
–
energiaemésztô ütközôbakok: a fékúton történô hátracsúszás során felemésztik a
jármûvek ütközési energiáját, ezzel fékezik meg a mozgó jármûvet,
–
energiaemésztôvel felszerelt fix ütközôbakok: a jármû ütközési energiáját egy meghatározott út alatt nyelik el,
–
fékezô szerkezet nélküli fix ütközôbakok: roncsolódás nélkül nem emésztik fel a jármû
ütközési energiáját és ezért nem alkalmasak a jármûvek fékezéssel történô megállítására.
Az autórakodó-rámpák feladatai:
–
a be- és kirakodást segítik,
–
alkalmazási területüktôl függôen lehetnek mobil, illetve fix rakodórámpák,
–
fix és változtatható magasságú,
–
emelôrendszer alapján lehet hidraulikus, illetve elektromos,
–
csúszásmentes felülettel rendelkeznek.
Az autórakodó-rámpák típusai:
–
fix rakodórámpa: a fixen telepített rendszer olyan területen gazdaságos, ahol fix helyen
történik a be- kirakodás, például a vágányok végére,
mobil rakodórámpa: elônye a fixen beépítettel szemben, hogy több rakodási helyen
–
is használható. Mind közúti, mind vasúti használatra alkalmas.
Egyéb forgalmazott termékek:
–
energia elnyelô vágánylezáró saruk,
–
sorompók,
–
siklasztó- és féksaruk.

További információk: www.mav-thermit.hu

