
Słupki drogowe

Rodzaj napędu

Hydrauliczny

Wysokość

800 mm

J275 HA 2K20
Słupek antyterrorystyczny

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Model J275 HA 2K20 J275 HA 2K20 INOX 
Rodzaj napędu Hydrauliczny
Wysokość cylindra od ziemi 800 mm
Średnica cylindra 275 mm

Rodzaj zabezpieczenia cylindra
Poddany kataforezie i malowany 

proszkowo farbą poliestrową 
AISI 316 satynowe wykończenie stal 

nierdzewna
Wysokość paska odblaskowego 55 mm
Kolor paska odblaskowego Biały
Czas podnoszenia (zamykania) ~8 sek. 
Czas opuszczania (otwierania) ~4,5 sek. 
Urządzenie do awaryjnego opuszczania Opcjonalne
Czas awaryjnego opuszczania ~2 sek. 
Wykrywanie przeszkody przy podnoszeniu Opcjonalne
Mechanizm odblokowujący Tak
Powolne opuszczanie Tak
Zasilanie 220-240 V AC 50/60 Hz
Maksymalny pobór mocy 575 W (*)
Stopień ochrony jednostki hydraulicznej IP67
Rodzaj użytkowania Strefy wymagające szczególnego poziomu bezpieczeństwa
Odporność na wyłamanie 673 000 J (w konfiguracji podwójnej)
Ciężar kieszeni montażowej 100 kg
Ciężar całkowita 170 kg
Temperatura otoczenia podczas pracy -15°C / +55°C 
Temperatura otoczenia podczas pracy (z grzałką) -25°C / +55°C 
Klasa obciążenia (EN 124) C250 (25t)

• Testowany zgodnie z amerykańskimi normami PAS 68 oraz IWA 14-1
• W podwójnej instalacji jest w stanie zatrzymać ciężarówkę o masie 7500 kg jadącą z prędkością 48 km/h
• Gwarancja niezawodności w warunkach wysokiej intensywności pracy
• Prosta konserwacja (może być przeprowadzona przez jedną osobę)
• Zintegrowana jednostka hydrauliczna  
• Funkcja „łagodnego zatrzymania” gwarantująca delikatne zatrzymanie w pozycji krańcowej 

podczas podnoszenia lub opuszczania 
• Mechanizm antysabotażowy i blokada z kluczem zwalniającym zapobiegająca nieuprawnionemu 

opuszczeniu



DOSTĘPNE MODELE ZE STALI MALOWANEJ

Model Kod

J275 HA 2K20 116401

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA
Opakowanie zawiera: słupek J275 HA 2K20 ze stalowym cylindrem 
zabezpieczonym w procesie kataforezy i malowanym ciemnoszarym 
metalicznym lakierem proszkowym, oświetlenie LED pokrywy cylindra, 
dźwiękowy sygnalizator ruchu, klucz zwalniający do awaryjnego 
opuszczenia oraz klucz spersonalizowany zamka dostępu do ręcznego 
rozblokowania.  

DOSTĘPNE MODELE Z WYKOŃCZENIEM INOX AISI 316L

Model Kod

J275 HA 2K20 INOX 116431

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA
Opakowanie zawiera: słupek J275 HA 2K20 INOX ze stalowym cylindrem 
ze stali nierdzewnej AISI 316L z satynowym wykończeniem, oświetlenie 
LED pokrywy cylindra, dźwiękowy sygnalizator ruchu, klucz zwalniający do 
awaryjnego opuszczenia oraz klucz spersonalizowany zamka dostępu do 
ręcznego rozblokowania.  

CENTRALA STERUJĄCA

Centrala sterująca 
JE275 do słupka 
automatycznegot

 117300 

AKCESORIA MONTAŻOWE

Kieszeń montażowa  
do słupka J275 2K20

116140

AKCESORIA OPCJONALNE

Grzałka JH275 
do słupka 
automatycznego 

 116200 

Pokrywa serwisowa 
JC275 do słupka 
automatycznego

 116201 

Wyłącznik 
ciśnieniowy

 116210 

Elektrozawór

 116211 

UWAGA
t Steruje maks. trzema słupkami typu J275 HA 2K20.


