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БЛОКАТОРИ ДОРОЖНI (БОЛАРДИ)

Пропонуємо вашій увазі дорожні блокатори компанії Meccanica               
компанія з 30-ти річним досвідом у виготовленні автоматичних 
блокаторів. 
Представляємо на  ринку 2 найпопулярніші моделі з гідравлічним 
приводом: 
VIGILO - антивандальний,  
TALOS - антитаранний 
• Наявність європейських сертифікатів випробувань та відповідності.
• Комплектація сигнальними світлодіодами
• Опціональний нагрівальний елемент
• Всі ці властивості забезпечать всепогодний надійний захист об’єктів.

БЛОКАТОРИ

Розмiри (мм)

Технічні характеристики
МОДЕЛІ VIGILO VG600200UA TALOS 9661

Тип гідравлічний гідравлічний

Діаметр 200 мм 275 мм

Висота 600 мм 600 мм

Товщина стінки 4 мм 12 мм

Індикація 9 світлодіодів у верхній частині 9 світлодіодів у верхній частині

Матеріал Конструкційна сталь з полімерним покриттям Конструкційна сталь з полімерним покриттям

Матеріал корпусу опалубки Оцинкована сталь Оцинкована сталь

Температурний режим -20 + 80 °С -20 + 80 °С

Живлення 230 В 230 В

Захист 67 IP 67 IP

Інтенсивність Висока Висока

Стійкість до уд ару 30000 Дж 60000 Дж

Енергія руйнування 160000 Дж 450000 Дж

Вага 110 кг 252 кг
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ОКРЕМІ АКСЕСУАРИ

ZC5N Панель керування для 1 блокатора 120€

S20PRO Панель керування для 2 блокаторів 295€

S40PRO Панель керування для 4 блокаторів 430€

9567L Акустичний сигнал під час руху 70€

9570L Підігрів для 1 блокатора 440€

9571L Термостат та дачтик температури для 1 блокатора 190€

Актикул Опис Ціна

Комплект VIGILO VG600200UA 2775€

VG200600UA
Блокатор з коробом фундаменту 
та гідравлічним приводом, колір 
RAL7016

1

9661L Світлодіодне кільце в короні, 9 діодів 1

ZC5N Панель керування для 1 блокатора 1

Комплект TALOS 9661 4480€

TL275600UA
Блокатор з коробом фундаменту 
та гідравлічним приводом, колір 
RAL7016

1

9661L Світлодіодне кільце в короні, 9 діодів 1

ZC5N Панель керування для 1 блокатора 1
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БЛОКАТОРИ

Вбудований гідравлічний насос, що дає змогу зменшити розмір панелі 
керування. Болард підключений за допомогою двох електричних кабелів.
Це спрощує встановлення та введення в експлуатацію.
Monobloc® DESIGN
Головка, корпус і кришка боларда виготовлені зі сталі середньої 
товщини 11 мм. Ці деталі відлиті як єдине ціле, без швів, без накладних 
деталей.
• Надійність. 4,5 млн. операцій без будь-яких втручань або заміни частин 

(до 1200 операцій в день більше 10 років).
• Довговічність. Боларди G6 призначені для того, щоб витримувати 

постійні зіткнення та впливи дощу, морозу, піску, пилу, розчинників...
• Гарантія 10 років. Гарантія 10 років на чавунний матеріал голови, 

корпуса і кришки, навіть після наїзду 2,5-тонного транспортного засобу 
на швидкості 55 км/год*.

• Клас ISOEN 124 - Е600 - приймає вертикальне навантаження:              
60 т на вісь. Може бути встановлений в місцях, які приймають великі 
навантаження (пристані, аеропорти). 

• Відповідає стандарту NFP98-310 - Щодо характеристики та роботи 
автоматичних, напівавтоматичних і ручних висувних боллардів.

• Відповідає французькому Указу PMR - Всі розміри відповідають 
французькому наказу від 18 вересня 2012 р. по всім технічним вимогам 
для доріг і доступності громадського простору, що дає особам з 
обмеженими фізичними можливостями здатність до щоденних поїздок.

Технічні характеристики
МОДЕЛЬ G6

Робочий тиск насоса 35 бар

Напруга в боларді 24В-50ГЦ / 230В-60 Гц

Максимальне навантаженя 330 Вт

Стандартний діапазон робочих температур від -20°С до +80 °С

Час підіймання 5/7 сек

Час опускання 5 сек

Безпека у разі відключення електрики болард опускається

ІР67 водонепроникний і пилозахисний

Розміри (мм) Ø 2ОО-Н75О   BHECLPE75   ВНЕСНРЕ75   BHEVDME75

                       Ø 25О-Н75О   BHECLPF75   ВНЕСНРЕ75   BHEVDME75

* Див. розділ «Гарантія» в наших Загальних умовах продажу

Розрахунок вартості складніших рішень із додатковою логікою керування окремими в’їздами та виїздами, а також розрахунок вартості 
надміцних болардів серії ONE 50 проводиться за окремим технічним завданням.

БЛОКАТОР ДОРОЖНIЙ (БОЛАРД) G6
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ПРИВОД  (СТАНДАРТНА ВЕРСІЯ)

ПРИКЛАД РОЗРАХУНКУ ВАРТОСТI

Generation 6 
EVO  
(1 блокіратор)

1 x гідравлічний болард діаметром 250 мм, висотою 750 мм
- корпус для бетонування 
- комплект для підключення 
- панель керування
- верхня кришка 
- індукційна петля 
- заглушка під світлодіодне кільце

4891€

Generation 6 
EVO  
(2 блокіратора)

2 x гідравлічних боларди діаметром 250 мм , висотою 750 мм 
- корпус для бетонування 
- комплект для підключення 
- панель керування 
- верхня кришка 
- індукційна петля  
- заглушка під світлодіодне кільце

8728€

Актикул Опис Ціна


