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1 Předmět dodatku 
 
Předmětem tohoto dodatku č.2 je doplnění TP 106 a TP 106 dodatek č.1 pro čtyř-lanová 
svodidla Brifen H1.  
 
Umístění v příčném řezu, směrový odklon, poloha svodidla v souvislosti s překážkou a 
tísňovou hláskou, přerušení svodidla a další požadavky prostorového uspořádání zůstávají 
oproti TP 106 a TP 106 dodatek č.1 beze změny, není-li v tomto dodatku uvedeno jinak. 
Změny se týkají zejména úprav pro dosažení úrovně zadržení H1.  
 
 
 
2 Způsob zpracování dodatku 
 
Dodatek je zpracován pro část „Prostorové uspořádání“ tak, aby mohla být svodidla 
navrhována na pozemních komunikacích. Tato část je v souladu s TP 114 a TP 203. 
 
Část „Konstrukční díly“ svodidla (informativní příloha) - obsahují přehledné výkresy sestav 
jednotlivých typů svodidla. Tuto část předkládá dodavatel PROZNAK Praha, s.r.o. na vyžádání a 
není předmětem schvalování MD. Výkresová dokumentace sestav je dostupná u dodavatele, který 
také na vyžádání zajistí další podklady a konzultace pro osazení a montáž předmětného svodidla. 
 
Část „Konstrukční díly“ je doplněna výkresovou dokumentací v příloze č.1. 
 
Pro vypracování dokumentace do úrovně ZVS je postačující část „Prostorové uspořádání“. 
Pro vypracování RDS si zhotovitel dokumentace vyžádá podrobnější podklady od dodavatele 
lanového svodidla v ČR. 
 
Dodatek obsahuje pouze ustanovení které jsou nové nebo odlišné od TP 106 a 1 TP 106 
dodatek č.1. 
 
Pozor: Použití svodidel uvedených v těchto TPV je podmíněno souladem s TP 114. To 
znamená, že pokud se v TP 114 změní požadavky na úroveň zadržení nebo jakékoliv jiné 
požadavky, musí se těmto požadavkům přizpůsobit i použití každého svodidla..  
Tyto TPV jsou zpracovány v souladu příslušnými předpisy a platí pro silnice, dálnice a místní 
komunikace (dále jen silnice), ve smyslu těchto předpisů a přiměřeně i pro účelové 
komunikace. 
 
 
 3 Související předpisy 
  
Pro svodidla, která jsou předmětem těchto TPV platí pouze předpisy, na které je v textu 
odkazováno.  
U datovaných odkazů platí pouze citované vydání. U nedatovaných odkazů platí poslední vydání 
dokumentu (včetně změn). 
  
1 ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic  
2 ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací  
3 ČSN 73 6201 Projektování mostních objektů  
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4 ČSN EN ISO 1461 Žárové povlaky zinku nanášené ponorem na železných a ocelových 
výrobcích - Specifikace a zkušební metody  
5 ČSN EN 1990 Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí  
6 ČSN EN 1991-1-7 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1 – 7: Obecná zatížení – Mimořádná 
zatížení  
7 ČSN EN 1991-2 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 2: Zatížení mostů dopravou  
8 ČSN EN 1992-2 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí – Část 2: Betonové mosty – 
Navrhování a konstrukční zásady  
9 ČSN EN 1317-1 (73 7001) Silniční záchytné systémy - Část 1: Terminologie a obecná kritéria 
pro zkušební metody 
10 ČSN EN 1317-2 (73 7001) Silniční záchytné systémy - Část 2: Svodidla - Funkční třídy, 
kritéria přijatelnosti nárazových zkoušek a zkušební metody  
11 ČSN EN 1317-3 (73 7001) Silniční záchytné systémy - Část 3: Tlumiče nárazu - Funkční třídy, 
kritéria přijatelnosti nárazových zkoušek a zkušební metody  
12 ČSN P ENV 1317-4 (73 7001) Silniční záchytné systémy - Část 4: Koncové a přechodové části 
svodidel - Kritéria přijatelnosti nárazových zkoušek a zkušební metody  
13 ČSN EN 1317-5+A2 (73 7001) Silniční záchytné systémy - Část 5: Požadavky na výrobky a 
posuzování shody záchytných systémů pro vozidla  
14 TNI CEN/TR 1317-6 Silniční záchytné systémy - Část 6: Záchytné systémy pro chodce, 
mostní zábradlí  
15 PrEN 1317-7 Silniční záchytné systémy - Část 7: Koncové části svodidel - Kritéria přijatelnosti 
nárazových zkoušek a zkušební metody  
16 ENV CEN/TS 1317-8 Silniční záchytné systémy - Část 8: Záchytné systémy pro motocyklisty, 
které snižují závažnost nárazu motocyklisty při kolizi se svodidlem  
17 Typizačná smernica pre osadzovanie zvodidiel - Bratislava 1990 *  
18 TP 58 Směrové sloupky a odrazky - zásady pro používání z r. 2008, SV Brno  
19 TP 63 Ocelová svodidla na PK, 1994, Dopravoprojekt Brno *  
20 TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na PK z r. 2003, CDV 
21 TP 104 Protihlukové clony PK z r. 2008, PGP  
22 TP 106 Lanová svodidla na pozemních komunikacích z r. 1998, Dopravoprojekt Brno,  vč. 
Dodatku 1 – 2001  
23 TP 114 Svodidla na pozemních komunikacích  
24 TP 124 Základní ochranná opatření pro omezení vlivu bludných proudů na mostní objekty a 
ostatní betonové konstrukce pozemních komunikací z r. 2008, JEKU Praha 
25 TP 128 Ocelové svodidlo NH4 z r. 1999, Dopravoprojekt Brno *  
26 TP 139 Betonové svodidlo, Dopravoprojekt Brno  
27 TP 156 Mobilní plastové vodicí stěny a ukazatele směru z r. 2009, ASPK  
28 TP 158 Tlumiče nárazu z r. 2003, ASPK  
29 TP 159 Vodicí stěny z r. 2003, ASPK  
30 TP 166/2010 Ocelové svodidlo Fracasso, HRADIL CZ s. r. o.  
31 TP 167/2012 Ocelová svodidla ArcelorMittal, ArcelorMittal Ostrava a. s.  
32 TP 168/2011 Ocelové svodidlo Voest - Alpine, Voestalpine Strassensicherheit GmbH  
33 TP 185 Ocelové svodidlo ZSSK/H2 z r. 2007, Skanska DS  
34 TP 190 Ocelové svodidlo ZSODS1/H2, Eurovia CS, a. s. z r. 2007  
35 TP 191/2012 Ocelová svodidla OMO, Jaroslav Číhal OMO  
36 TP 195 Otevírací ocelové svodidlo S-A-B, PPS z r. 2008  
37 TP 196 Ocelové svodidlo Varioguard, PPS z r. 2008  
38 TP 203 Ocelová svodidla svodnicového typu, 2010, Dopravoprojekt Brno  
39 TP 206 Betonové svodidlo kotvené MSK 2007, z r. 2009, Skanska Prefa  
40 TP 223 Betonová svodidla SSŽ S97, Eurovia CS, a. s. z r. 2010 
41 TP 227 Ocelové svodidlo ZSSAM/H2, Silnice a mosty a. s., Č. Lípa 
42 TP 228/2010 Betonová svodidla Delta Bloc, Maba Prefa s. r. o. 
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43 TP 230 Ocelové svodidlo ZSH2, Značky Plzeň s. r. o., PSVS a. s. 
44 TP 239/2012 Betonová svodidla CS Beton, CS BETON s. r. o. 
45 TP 249 Ocelová svodidla KLS 
46 TP  dodatek č.1 Ocelová svodidla KLS, Dodatek 1 
47 TP 241 Betonová svodidla REBLOC 
48 TP 242 Ocelová svodidla MegaRail 
49 TP 243Ocelové svodidlo Birsta W2  
50 TP 244 Betonové svodidlo Doprastavu Bratislava DPS BZV/09 J-120 
51 TP 245 Ocelové svodidlo Duorail, Variogurd a Gateguard 
52 TP 246 Ocelové svodidlo BarrierGuard 800 
53 TP 247 Ocelové svodidlo PASS+CO 
54 TP 248 Ocelové svodidlo AXIMUM 
55 TP 249 Svodidla LPC  
56 TP 250 Betonová svodidla ŽPSV  
57 TP 251 Ocelová svodidla Marcegaglia 
58 TP 252 Ocelová svodidla VarioGuard, VarioGuard MÜF a VarioGate    
59 TKP 11 
60 TKP 18 
61 TKP 19 
62 Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 
některých zákonů ve znění pozdějších předpisů 
62 Nařízení vlády č. 190/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví technické 
požadavky na stavební výrobky označované CE. 
63 Vzorové listy staveb PK - VL4 Mosty z r. 2010, PGP 
64 Metodický pokyn Systém jakosti v oboru PK (SJ-PK) – úplné znění - viz www.pjpk.cz 
 
* Předpisy jsou neplatné a mají význam pouze jako informativní materiál z důvodů 
dohledatelnosti původu svodidel a pro opravy. 
 
 
4 Popis svodidla 
 
4.1 Všeobecně 
 
Popis čtyř-lanového svodidla Brifen H1 pro úroveň zadržení H1 (viz ČSN EN 1317-2) platí 
souběžně pro čtyř-lanové svodidlo N2 pro úroveň zadržení N2 (podle TP 106, dodatek č.1) a 
pro tří-lanové svodidlo (podle TP 106, dodatek č.1). 
 
Prostorové uspořádání a detaily uvedené v TP 106 a TP 106, dodatek č.1,  jsou platné i pro 
svodidlo Brifen H1, pokud není dále uvedeno jinak. 
 
4.2 Prostorové uspořádání 
 
Základní prostorové uspořádání čtyř-lanového svodidla H1 je shodné se čtyř-lanovým 
svodidlem N2 (podle Dodatku č. 1) s výjimkou umístění lan průměru 19 mm, která jsou ve 
výšce 480 mm, 630 mm, 780 mm a  930 mm nad úrovní přilehlého podkladu nebo zpevnění 
(viz část 8 TP 106) a s výjimkou uspořádání sloupků. Osová vzdálenost sloupků je max. 
3,2 m. 
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Spodní tři lana jsou propletena mezi sloupky a jsou opřena o vymezovací háky (kolíčky) a 
horní lano je přímé a prochází zářezem sloupků. 
 
Pro umístění mezilehlých kotevních bloků i vzdálenost koncových kotevních bloků platí 
ustanovení v Dodatku č. 1 TP 106. Detail zakotvení lan včetně umístění a úpravy 
vychylovacích sloupků se řeší v realizační dokumentaci stavby (RDS). 
 
Nejmenší délka čtyř-lanového svodidla H1 v plné výšce je 24 m. Délka sloupků instalovaných 
do kapes je 1,42 m a délka beraněných sloupků je 1,90 resp. 2,10 m. 
 
Svodidla lze použít na krajnicích a tam, kde je za svodidlem rovinná plocha (do 10% sklonu) 
šířky alespoň 2 m a ve středních dělicích pásech šířky nejméně 3,5 m.  
 
Na komunikacích bez SDP s dovolenou rychlostí max. 90 km/h lze svodidlo použít pro 
oddělení protisměrných jízdních směrů. 
 
4.3 Návrhové parametry svodidla 
 
Na základě výsledku nárazových zkoušek bylo stanoveno v souladu s EN 1317-1,2, že 
svodidlo vyhovuje pro úroveň zadržení H1, při čemž bylo zařazeno do třídy pracovní šířky 
W7 (pracovní šířka 2,3 m) a do úrovně prudkosti nárazu A. 
 
Typ svodidla Úroveň zadržení Dynamický průhyb 

(m) 
Normalizovaná 
pracovní šířka 

W (m) 

Použití 

Brifen H1 H1 2,7 W7 (2,3) *) Viz TP 106 vč. dod.1 

*) Pracovní šířka W7 byla normalizovaná zkušební laboratoří MIRA. Skutečné hodnoty 
získané při nárazové zkoušce odpovídají W8 (2,8). 
 
4.4 Konstrukční díly svodidla 
 
Konstrukční díly čtyř-lanového svodidla Brifen H1 jsou stejné jako u čtyř-lanového svodidla 
N2 dle Dodatku č.1 TP 106 mimo sloupky, jejich příslušenství a kotevní rám, který je již jiný 
než v TP 106 a v dodatku TP106 č. 1 není výkres uveden. Výkresová dokumentace je 
v příloze č.1. (tj. obrázky 1-11) 
 
4.5 Přejezdy středního dělicího pásu 
 
Při použití čtyř-lanového svodidla Brifen H1 na přejezdech středních dělicích pásů 
s ocelovými  svodidly se postupuje analogicky jako podle TP 203. 
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5 Příloha č.1 (informativní) 
  
Obr.  1: Všeobecná dispozice 
Obr.  2:  Detaily výšky lan 
Obr.  3:  Detaily pro sloupky a jejich základy 
Obr.  4:  Běžné sloupky 
Obr.  5:  Vychylovací sloupky 
Obr.  6:  Koncové kotvení-mechanické zabudování 
Obr.  7:  Kapsa pro sloupky 
Obr.  8:  Detaily víčka sloupku 
Obr.  9:  Krycí zábrana sloupku 
Obr.10:  Vymezovací kolík sloupku (silný) 
Obr.11:  Vymezovací kolík sloupku       
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Výkres č.

Výkres č.

Popis

Tento výkres je chráněn autorským právem a celý ani žádná jeho

část nesmí být bez výslovného souhlasu společnosti kopírována

ani použita pro jiný účel, než pro který byl poskytnut.

EN 1317 H1-W7 Všeobecná dispozice
- 4 lana,vzdálenost sloupků 3,2 m

Lanové svodidlo Brifen

Poznámky:

a) Rozměry v mm

b)Běžné sloupky mohou být beraněny, montovány na

povrchu,  nebo do betonových základů s použitím

kapsy, nebo bez ní.

c) Sloupky a základy musí odolat klopnému momentu
6 kNm.

d) Lana musí být umístěna ve výšce určené projektem

s tolerancí 1- 30 mm

e) Svodidla Brifen se mohou instalovat na obou stranách
silnice.
Zaoblené hrany sloupků musí být směrem k  provozu.

f) Minimální délka lanového svodidla H1 je 60 m

i) Související výkresy:
- Lana - detaily
- Sloupky a základy - detaily
- Výška lan - detaily
- Komponenty pro tuto dispozici - detaily

Typická sestava

1x vrchní lano

3x spodní lana

Přilehlá vozovka nebo

zpevněná krajnice

Odsazení 1500 a více

Vodicí proužek nebo
okraj vozovky podle
potřeby

Odsazení 1500 a méně

Přilehlá vozovka nebo

zpevněná krajnice

Vodicí proužek nebo
okraj vozovky podle
potřeby

Odsazení

Psb = Bod, od kterého se
odsazení měří

Sloupek Z Sloupek S
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z
d
y

Orientace sloupku

Obr.1
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Okolní terén

Lano „A”

Lano „C”

Lano „D”

Lano „B”

a) Rozměry v mm

b) Pokud je vztažná rovina sloupků méně než

1,5m od okraje vozovky, stanovuje se výška

lana od úrovně vozovky. Pokud je větší než

1,5m, stanovuje se od úrovně okolního terénu.

Poznámky :

Výkres č.
Tento výkres je chráněn autorským právem a celý ani žádná jeho část

nesmí být bez výslovného souhlasu společnosti kopírována ani použita

pro jiný účel, než pro který byl poskytnut.

Výkres č.
Detaily výšky lan pro systémy

H1podle EN 1317

Lanové svodidlo Brifen

Obr.2

Ur šky lančení  vý

Ur šky lančení  vý

Ur šky lančení  vý
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Měřítko:

Bez měřítka

Tento výkres je chráněn autorským právem a celý ani žádná jeho část

nesmí být bez výslovného souhlasu společnosti kopírována ani použita

pro jiný účel, než pro který byl poskytnut.

a) Betonové základy navrhuje dodavatel a testuje je,
zda vyhovují podle testovací metody Hill+Smith pro ocelové Z sloupky.
Dokumenty BIM01 a dokument Hill+Smith pro testování sloupků - HSTPD

b) Druh betonu: mix C25

c) Při instalaci kapsy se ujistěte, že přečnívá alespoň o 20mm nad úroveň

betonového základu. Horní část betonového základu musí být směrem

ke kapse stoupat tak, aby nedocházelo k hromadění vody.

d) Sloupky ve speciálních betonových základech (např. ve filtru kanalizace)

navrhuje dohlížející inženýra testuje je, zda vyhovují podle testovací metody
Hill+Smith pro ocelové Z sloupky.Dokumenty BIM01 a dokument Hill+Smith
pro testování sloupků - HSTPD

e) Maximální výška obezdívky je100mm, upřednostňuje se výška 75mm.

g) Upevnění M20 (4 ks na 1 sloupek) určuj dohlížející inženýr podle požadavků

MCDHW, část 1, Specifikace pro dálniční stavby, série 400. Viz též dokument BIM01,

kapitola 4.2.5 - požadavky na testování kotev.

Povrchově montovaný sloupek

S sloupekZ sloupek

Orientace sloupku

Standardně beraněný sloupek

Aktualizace poznámek

Překreslen původní výkres

Drg WR 1156

Výkres č.

Hluboko beraněný sloupek

Zabetonování sloupků může být provedeno:

zalitím
může být vytvořen slot(otvor)

vytvořený raznicí, nebo

se sloupek zabetonuje do kapsy

350, nebo 350 čtvercový  půdorys

Zabetonování sloupku

viz pozn.g

nebo

Výkres č.

a) Rozm
Pokud jsou specifikovány betonové základy s kapsami a úrove

ěry v mm

b) ň okolního

terénu je nad, nebo pod referenční úrovní, je nutno vybrat nejvhodnější

délku kapsy tak, aby betonový základ a kapsa vyčnívaly nad okolní terén o

20-25mm. Hloubka uložení kapsy do betonu do hloubky 375mm vychází ze

standardní výšce kapsy 400 mm a předpokládá, že referenční úroveň okolního

terénu je stejná.

POZNÁMKY :

Detaily pro sloupky a jejich základy
pro systémy H1 podle EN 1317

Lanové svodidlo Brifen

Obr.3



Detail

Výkres č.:

Sloupek Sloupek

Všechny rozměry jsou v mm,

pokud není uvedeno jinak.

Tolerance (pokud není uvedeno jinak.)

Obrábění

Hotové :č á sti

Poznámky:
Původní výkresy:

Tento výkres je chráněn autorským prá vem a celý ani žá dná  jeho čá st

nesmí být bez výslovného souhlasu společnosti kopírová na ani použita

pro jiný účel, než pro který byl poskytnut.

Tlou zmšťka ěněna z 4,55. Tento

sloupek se nyní též používá  pro

EN 1317 HI, nahrazuje WR 1166

Změna čísla výkresu. Půvoční

čísla: WR 1059/60/61/62/63/64

Poznámky

B žné sloupkyě

Výkres č.:

Detail výšky lan Detail otvoru pro
vymezovací kolík

Materiál
Popis
Plech

Rozměr

Detail profilu sloupku
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Varianty

Do kapsy

Standardní beranění

Dlouhé beranění

Váha

a) Žárově pozinkovat podle BSI EN ISO 1461

Lanová svodidla Brifen
Běžné sloupky H1 podle EN 1317

Obr.4

Varianty

Rozměr „A”

1430

1900
2100

Typ uložení

Do kapsy

Standardní beranění

Dlouhé beranění

Váha (kg)

12,1

16,1

18,2
S

m
ě

r 
jí
z
d
y

b) Sloupek musí odolat klopnému momentu
6kNm

Všechny rozměry v mm, pokud není

uvedeno jinak

Tolerance (pokud není uvedeno jinak)
:
Obrábění: do 100 +-0,15

100 až 300 +-0,4

Hotové čá sti: do 300 +-1

300 až 1000 +-2,0

1000 až 2000 +-3,0



Vychylovací sloupek

Lanová svodidla

Výkres č.:
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Poznámky

Všechny rozměry v mm, pokud není

uvedeno jinak

Tolerance (pokud není uvedeno jinak)
:

Obrábění: do 100 +-0,15

100 až 300 +-0,4

Hotové části: do 300 +-1

300 až 1000 +-2,0

1000 až 2000 +-3,0

Poznámky:

a) Žárově pozinkovat podle BSI EN ISO 1461

b) Sloupek musí odolat klopnému momentu

6kNm

Obr.5

Lanové svodidlo Brifen

Vychylovací sloupky pro

systémy H1 podle EN 1317

Detaily pro výškové umístění lan

Z sloupek

(levý)

S sloupek

(pravý)

S
m

ě
r 

jí
z
d
y

Profil sloupku - detail



Výkres č.

Pohled B

Všechny rozměry jsou v mm

pokud není uvedeno jinak.

Tolerance (pokud není

uvedeno jinak)
Obrábění

Hotové části

a) Odstranit všechny otřepy a ostré hrany

b) Označit trvalou značkou „HS”-měsíc a rok výroby

Popis

Výkres č.

Řez Z_Z

Kotevní plech

Řez A-A Ukazuje potřebné svary kolem stykových

ploch dvou kotevních rámů 152x76x11,88 kg/mm

Všechny rozměry v mm, pokud není

uvedeno jinak

Tolerance (pokud není uvedeno jinak)
:

Obrábění: do 100 +-0,15

100 až 300 +-0,4

Hotové části: do 300 +-1

300 až 1000 +-2,0

1000 až 2000 +-3,0

a) Žárově pozinkovat podle EN ISO 1461

b) Jakost svárů podle BS EN 1011-1: 1998 a

1011-2: 2001

c) Verze pro krajnici a verze pro

střední dělicí pás mají opačnou orientaci.

Koncové kotvení-

mechanické zabudování

Obr.6

Lanové svodidlo Brifen

pro systém H1 podle EN 1317

Kotevní rám

Krátký kotevní rám

Dlouhý kotevní rám

2 spojovací 20mm tyče

Pásek tl. 8mm

Krajnice

Použitý materiál

Množství

1

0,5

2

1

1

Popis

Dlouhý kotevní rám

Krátký kotevní rám

Spojovací tyč

Kotevní plech

Pásek

Velikost/ Rozměr

150x75x17,9 kg/m x 600mm

150x75x17,9 kg/m x 615mm

O 20x350

126x70x20

165x20x6

Řez Y-Y

Zobrazení dodaných a smontovaných

přidružených dílů (viz poznámky)

Poznámky :

Střední

dělicí pás



Tento výkres je chráněn autorským právem a celý ani žádná jeho část

nesmí být bez výslovného souhlasu společnosti kopírována ani použita

pro jiný účel, než pro který byl poskytnut.

Lanová svodidla

Úroveň

Kapsa pro sloupky

Výkres č.:

Poznámky

Výkres platný pro výrobu v UK

otvor

2x

2 otvory  O 6
(OBĚ STRANY)

Kapsa sloupku pro sloupky 100 x 55

Obr.7
Lanové svodidlo Brifen
Kapsa pro sloupky
100x55 pro systémy H1
podle EN 1317

Poznámky:

1. Všechny rozměry jsou v mm

2. Tolerance: +-1mm pokud není uvedeno jinak

3. Kvalita svárů podle BS 1011-1:1998 a BS EN 1011-2: 2001

4. Zinkování kapsy podle BS EN ISO 1461



Materiál: Nízko hustotní polyetylén (LDPE)černý

Lanové svodidlo H1-TL4
Detaily víčka sloupku

Výkres č.

Obr.8
Lanové svodidlo Brifen
Detaily víčka sloupku

pro systém H1 podle EN 1317

Všechny rozměry v mm, pokud není
uvedeno jinak

Tolerance (pokud není uvedeno jinak)
:

Obrábění: do 100 +-0,15
100 až 300 +-0,4

Hotové části: do 300 +-1
300 až 1000 +-2,0
1000 až 2000 +-3,0



Všechny rozměry jsou v mm

pokud není uvedeno jinak

Tolerance (pokud není uvedeno jinak):

Obrábění: do 100 +-0,15

100 až 300 +-0,4

Hotové části: do 300 +-1

300 až 1000 +-2,0

1000 až 2000 +-3,0

Nízkohustotní polyetylén

(černý )

Lanová svodidlaPopis

Výkres č.:

Krycí zábrana sloupku

Všechny rozměry v mm, pokud není

uvedeno jinak

Tolerance (pokud není uvedeno jinak)
:

Obrábění: do 100 +-0,15

100 až 300 +-0,4

Hotové části: do 300 +-1

300 až 1000 +-2,0

1000 až 2000 +-3,0

Obr.9

Lanové svodidlo Brifen

Krycí zábrana sloupku

pro systém H1

podle EN 1317



Tento výkres je chráněn autorským právem a celý ani žádná jeho část

nesmí být bez výslovného souhlasu společnosti kopírována ani použita

pro jiný účel, než pro který byl poskytnut.

Výkres č.

Obr.10
Lanové svodidlo Brifen
Vymezovací kolík sloupku
(4,5mm, 7 Gauge, silný)
pro systém H1 podle EN 1317

O 2
2



Výkres č.:

Dataily lanového svodidla Brifen

Vymezovací kolík

Tento výkres je chráněn autorským právem a celý ani žádná jeho část

nesmí být bez výslovného souhlasu společnosti kopírována ani použita

pro jiný účel, než pro který byl poskytnut.

Obr.11
Lanové svodidlo Brifen
Vymezovací kolík sloupku
pro systém H1 podle EN 1317
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