
Antiteroristické bezpečnostní výsuvné sloupy 

HBD jsou určeny pro ochranu důležitých objektů 

a zajišťují nejvyšší stupeň antiteroristické  ochra-

ny pro místa a objekty s rizikem útoku těžkým 

vozidlem, jako např. veřejné prostory (stadiony, 

veletržní areály), vládní instituce nebo vojenské 

objekty. Tyto sloupy jsou certifikovány dle normy 

ASMF2656 (M40 a M50). Zařízení se skládá z  

vnějšího masivního válce, instalačního základu, 

externí řídící jednotky, kabelů a hydraulických 

komponent. K dispozici je rozsáhlé příslušenství. 

Sloupy mohou být propojeny do systému s 

ostatními zařízeními, např. závorami apod. Mo-

tor, hydraulické čerpadlo, ventily a PLC řídící jed-

notka jsou umístěny v samostatné kovové skříni. 

Sloup je možno vysunout i zasunout v případě 

potřeby manuálně. K dispozici je rovněž i funkce 

EFO (rychlé nouzové vysunutí). Vlastní sloup je 

vyroben z ocelové roury o průměru 270 mm, 

tloušťka stěny 10 mm, která je žárově zinkována 

a následně lakována v odstínu RAL 9006 

(standard), jiný odstín na přání. 

 

 Vládní instituce 

 Vojenské základny 

 Atomové elektrárny 

 Výrobní objekty 

 Komerční areály 

 Finanční instituce 

 Letiště 

 Administrativní centra 

 Městské oblasti 

 Vzdělávací centra 

 

Testováno na havárii 

dle crash testu ASTM International 

BEZPEČNOSTNÍ  
VÝSUVNÝ SLOUP 

HBD 

Vhodná místa pro instalaci 



S ohledem na neustálý technický a technologický vývoj si výrobce 

vyhrazuje právo kdykoliv změnit výše uvedené informace. 

Rozměry 

Krytí:       IP67 sloup / IP 55 řídící jednotka IP67 sloup / IP 55 řídící jednotka 

Pohon:       hydraulický    hydraulický 

Odolnost proti překonání:             2000000 J    1.800.000 J 

Odolnost proti deformaci:    750 000 J    700.000 J 

Provozní teplota:     -30oC až +70oC    -30oC až +70oC 

Rychlost pohybu:               2,5-5 sec.    2,5-5 sec. 

Průměr sloupu:      270mm     270mm 

Výška sloupu:               900 mm    900 mm 

Tloušťka stěny:      10 mm     10 mm 

MODEL:      HBD12     HBD8 

Technická specifikace 

Materiál:      Ocelová roura, žárově zink. a lak. Ocelová roura, žárově zink. a lak. 

Vydáno prohlášení o shodě  

na základě certifikace. 

Zatížení:      70 t     70 t  


