Installasjonsmanual

VarioGuard QJ
-mobilt stålrekkverk
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Generelt
• VarioGuard QJ er et mobilt stålrekkverk med stor kapasitet som gir svært god fysisk
sikring av blant annet arbeid på og ved veg.
• VarioGuard er et meget stabilt rekkverk. Ved påkjørsel vil kjøretøyet kjøre oppå
produktets fotplate som ligger horisontalt på vegbanen. Kjøretøyets vekt b
 idrar til
øket stabilitet og øker friksjonen mot vegbanen.
• VarioGuard med QJ -Hurtigkobling er testet og godkjent etter NS-EN 1317-2 i styrkeklassene T3, T2 og T1 . Elementene består normalt av 3x 4 m lange koblete standard
elementer med QJ- hurtigkobling i hver ende av 12 m elementet.
• Høyeste styrkeklasse (sikkerhetsnivå) T3 for midlertidige rekkverk tester for påkjørsel
av både personbiler og tyngre kjøretøy (test TB41).
• VarioGuard QJ installeres løst på vegbanen og forankres kun i hver ende eller
forankres med asfaltspyd for hver 4 m (Nyhet).
• Praktisk QJ- Hurtigkobling (Quick Joint) gjør det raskt og enkelt å installere/flytte
rekkverket samt åpne/lukke rekkverkslenken ved behov.
• Transport: Det kan lastes 168 m Varioguard på en semitrailer
• Et meget anerkjent og kostnadseffektivt system.
• For spørsmål/assistanse, vennligst kontakt Euroskilt AS telefon 06080.

Godkjennelser
VarioGuard med hurtigkobling (Quick Joint - QJ) er testet og godkjent i to utførelser:

VarioGuard QJ - T3/W3
• Monteres løst på vegbanen og forankres i underlaget kun i hver ende av lenken.
• I styrkeklasse T3 har det arbeidsbredde W3 (95 cm). Det er også godkjent
i styrkeklasse T2/W2 og T1/W2
• Rekkverket er testet og godkjent med rekkverkslengde 60 m pluss forankringselement
i klasse T3.
• Det har også godkjenning for montering i 32 m lengder i hastigheter til og med 60 km/t.

Varioguard QJ – Asfaltspyd (Nyhet) T3/W2
• Rekkverket forankres fortløpende med asfaltspyd for hver 4 m på en side- trafikksiden.

Underlag: VarioGuard er testet plassert på asfalt.
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Standardelement:
Lengde:
Elementbredde:
Planleggingsbredde:
Høyde:
Vekt:

400 cm
70 cm
55 cm
90 cm
430 kg

400 cm standardelement

VarioGuard QJ er normalt i 12 m lengder med QJ- hurtigkobling i hver ende.
4 m-standardelementer er boltet sammen.

QJ-avslutning

Boltekobling

QJ-start
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Installasjon
Plassering
• Rekkverkets bakkant må ikke plasseres nærmere et faremoment/arbeidssted enn
produktets deformasjon (utbøyning) ved påkjørsel.

Riktig håndtering
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• VarioGuard QJ-elementene skal heises på plass med
kran eller annet egnet utstyr som ikke skader produktet.
• Løfteutstyret skal brukes på den midterste del av elementlengden.
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Bruk av tømmerklo eller annet utstyr som kan skade
systemet vil medføre betydelige reparasjonskostnader!

Sammenkobling
• QJ-Hurtigkoblingen sikres med bolt i topplisten.
• Ved sprengningsarbeid hvor det er pålegg om maksimal stengningstid av trafikken
er det imidlertid gjort unntak for bruk av bolten av praktiske årsaker.
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Varioguard QJ – asfaltspyd,
styrkeklasse T3/W2

Kun 3 cm permanent utbøyning!

Asfaltspyd for hver 4. m på kjørebanesiden.

Montering

1
Asfaltspyd
Ø30 mm
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2
Forborr hull
i drenerings
punktene

3
Rengjør hullene

4
Slå ned
forankrings
spydene

5
Spydene skal
flukte

VarioGuard
QJ rekkverksender
Rekkverksnormalen N101 regulerer bruk av rekkverksender.
Varioguard QJ rekkverksender innenfor Sikkerhetsonen sikres mot påkjørsel
med energiabsorberende rekkverksende type SafeEnd 80T-NO.

SafeEnd 80T-NO: LxB 5.2m x 0.25 m

SE-VG kobling med QJ-hurtig
kobling til VarioGuard

Asfaltbolter

SafeEnd 80T-NO med spesialkobling til VarioGuard QJ er testet og godkjent som
midlertidig rekkverksende i klasse P2 (80 km/t).
Forankres i asfalt og fungerer som endeforankring for VarioGuard QJ.
Se egen brukermanual.

7

Vi har avdelinger i hele Norge med høyt kvalifisert
personell, som står klare til å hjelpe deg.

0 60 80

Ring:

Og du vil bli satt over til din
nærmeste Euroskilt-avdeling.

TROMSØ

BODØ

STORFORSHEI

Bestilling:
Tlf.:
E-post:

MO I RANA

06080
post@euroskilt.no

Vingrom (hovedkontor)
Oslo
Kristiansand
Stavanger
Bergen
Ålesund
Trondheim
Mo i Rana
Bodø
Tromsø

For mer informasjon:
www.euroskilt.no

TRONDHEIM

ÅLESUND

VIK I SOGN

VINGROM

BERGEN

OSLO

STAVANGER

TØNSBERG

KRISTIANSAND

Salg:

Produksjon:
Vingrom
Tønsberg
Vik i Sogn
Storforshei

www.oktanoslo.no

I nærheten av deg!

