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lub równowa¿ny

elastomerowe  

wype³nienie- 
rowków szyn dla 
przejœæia obrze¿y 
kó³

obszary zastosowañ:

• tereny spedycyjne i portowe

• przemys³ ciê¿ki

• sk³adowiska z³omu

• terminale kontenerowe

• przemys³ chemiczny

• portowe i przemys³owe pod³¹czenia torowe

• skrzy¿owania torowe / drogowe

• przejazdy kolejowe

zalety:

• odporne na scieranie po stronie zewnêtrznej

• o ekstremalnir wysokiej mo¿liwoœci 

obci¹¿enia

• nadzwyczaj krótki czas wbudowania

• od razu po wbudowaniu w pe³ni gotowe 

do u¿ytkowania

• w ogóle nie wymagaj¹ce konserwacji

• nieskomplikowane po³¹czenie z ka¿dym 

rodzajem umocowañ powierzchni

za³adunek kontenerów

wêz³y komunikacyjne znajduj¹ce siê w obrêbie miast

czêsto uczêszczany przejazd lub przejœcie pod torami

skrzy¿owanie z drog¹ w pobli¿u

od razu gotowe do wbudowania

œrodowisko / bezpieczeñstwo

Wysoki ciê¿ar w³asny i roz³o¿enie obci¹¿enia 

na du¿ym obszarze - po³¹czone z praktycznie 

ca³kowitym osadzeniem szyny w pod³o¿u  – 

zmniejszaj¹ tak emisjê d¿wiêku powstaj¹cego 

w wyniku pêkania materia³u jak i napiêcie 

wzbudzenia w stosunku do gruntu budowlanego 

i w zwi¹zku z tym na znajduj¹c¹ siê w s¹siedztwie 

zabudowê.

Powierzchnia przeciwdzia³aj¹ca osuwaniu 

siêstanowi wyposa¿enie standardowe i zwiêksza 

bezpieczeñstwo pieszych i wystêpuj¹cy na 

p³ytach ruch. Wysoki opór elektryczny spe³nia 

wymagania dotycz¹ce izolowanych odcinków 

torów.

Najwy¿sze standardy jakoœciowe i zastosowane 

œrodki zabezpieczaj¹ce jakoœæ produktu 

zapewniaj¹ maksymalne bezpieczeñstwo.

rentownoœæ

Z punktu widzenia ekonomicznego przekonuj¹  

zarówno wysokoœæ kosztów zwi¹zanych z 

utrzymaniem i naprawami produktu, bardzo 

krótki czas potrzebny na ich wbudowanie jak te¿ 

mo¿liwoæ zrezygnowania ze stosowania t³ucznia, 

podk³adów kolejowych i akcesoriów szynowych.

podsumowanie

Ca³kowicie nieœcieralne, nie osiadaj¹ce przez 

d³ugi czas i we wszelkim mo¿liwym przypadku 

ekonomiczne – torowe p³yty noœne firmy B+F 

Lauchhammer stanowi¹ doskona³e po³¹czenie 

odcinków szynowych i dróg!

obszary zastosowañ

Obszarów portowych i terminali kontenerowych 

nie mo¿na sobie w dniu dzisiejszym wyobraziæ 

bez torowych p³yt noœnych. 

Tam, gdzie kolejowe bocznice przemys³owe 

w po³¹czeniu ze szlakami komunikacyjnymi 

maj¹ byæ poddane naprawie lub na nowo 

zaprojektowane, jak najbardziej sensowne jest 

wprowadzenie (zastosowanie) torowych p³yt 

noœnych firmy Lauchhammer.

Poniewa¿ p³yty te oprócz tego spe³niaj¹ warunki 

modelu obci¹¿enia 71 wg DIN raport bran¿owy 

101, nadaj¹ siê one  szczególnie do zastosowania 

w przypadku skrzy¿owañ torowych / drogowych 

o charakterze publicznym o wysokim natê¿eniu 

ruchu – tak¿e w przypadku najwy¿szego 

natê¿enia i ekstremalnych obci¹¿eniach nacisku 

na ko³o i oœ!

Na terenach przemys³owych, w urz¹dzeniach 

portowych i na przejazdach kolejowych ukazuj¹ 

siê nam te same obrazy: z jednej strony ciê¿kie 

urz¹dzenia wy³adowcze i pojazdy drogowe a 

z drugiej transport kolejowy i powierzchnie 

przeznaczone na cele komunikacyjne oraz na 

sk³ady materia³ów - w takiej scenerii nie trzeba 

zbyt d³ugo czekac na powstanie szkód. Szyny 

poluzowuj¹ siê, umocowanie nawierzchni kruszy 

siê, tworz¹ siê niebezpieczne koleiny i pojawiaj¹ 

siê na nawierzchni asfaltowej pierwsze ³aty. 

torowe p³yty noœne

Aby sprostaæ tym problemom, firma B+F 

Lauchhammer opracowa³a nowy rodzaj 

torowej p³yty noœnej, który ukazuje idealne 

po³¹czenie pomiêdzy powierzchni¹ toru 

kolejowego, powierzchni¹ przeznaczon¹ na 

cele komunikacyjne i obszarem sk³adowiska 

materia³ów.

Torowe p³yty noœne firmy Lauchhammer 

o ciê¿arze do 5,5 t gwarantuj¹ optymaln¹ i 

d³ugotrwa³¹ stabilnoœ¿ po³o¿enia nawet przy 

ekstremalnych obci¹¿eniach.

Wysokiej jakoœci prefabrykowane elementy 

betonowe s¹ praktycznie nieœcieralne i wyró¿niaj¹ 

siê spoœród innych elementów ³atwym monta¿em, 

nieograniczonym okresem trwa³oœci i wysok¹ 

rentownoœci¹.

Dla zachowania jakoœci otrzyma³a 

firma B+F Lauchhammer na 

wiosnê 2007 dopuszczenie 

Federalnego Urzedu Kolejowego 

(EBA) (dopuszczenie nr: 21.21. 

lwzb 024/05 z dnia 24.01.2007).



Zaopatrzenie i usuwanie odpadów

Ochrona œrodowiska 

Komunikacja

 Transport

Budownictwo in¿ynieryjne

Obecnie ... z ogólnym

dopuszczeniem EBA

Zaopatrzenie i usuwanie odpadów
szyby, komory, kana³y ramowe/korytkowe, korytka odwadniaj¹ce
Ochrona œrodowiska
powierzchnie odprowadzaj¹ce, korytka odp³ywowe, kana³y korytkowe, szyby, wychwytuj¹ce 
korytka torowe, do samochodów ciêŸarowych
Komunikacja
szyby, skrzynki odga³êŸne, kana³y kablowe, budynki rozdzielni/nastawni
Transport
budynki z elementów prefabrykowanych, œcianki ochronne zanurzone, stacje podgrzewaj¹ce 
zwrotnice, wagi pomostowe, noœne p³yty torowe
Budownictwo in¿ynieryjne
dŸwigary mostowe, fundamenty, œcianki oporowe, elementy specjalne
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program dostaw

Betonowe elementy budowlane s¹ produkowane przy 

u¿yciu nowoczesnych urz¹dzeñ. Powstaj¹ dziêki nim 

wysoce odporne na œcieranie i przeciwdzai³aj¹ce osuwaniu 

siê powierzchnie znajduj¹ce zastosowanie w obszarach 

powierzchni torowych, komunikacyjnych i sk³adowisk, o 

dopuszczeniu Deutsche Bahn AG.

Paleta produktów obejmuje wymiary standardowe zgodnie 

z tabel¹ 1. Mog¹ siê w niej znajdowaæ tak¿e propozycje 

nietypowych odleg³oœci krêgów tocznych i promieni < 100 

m jak te¿ elementy betonowe  wytrzymuj¹ce nad¿wyczajne 

obci¹¿anie, zgodnie z ¿yczeniem klientów i indywidualnymi 

rozwi¹zaniami.

tabela 1 

torowe p³yty noœne
profil

S49 S54 PH37 UIC60

obci¹¿enie

          LM71/LM1+2 zgodnie z DIN FB 101 (wczeœniej UIC71+SLW60) 
maks. V < 160 km/h

dodatkowy 

pojazd typu 

Reach Stacker 

(¿uraw)

dodatkowy 

pojazd typu 

Reach Stacker 

(¿uraw)

dodatkowy 

pojazd typu 

Reach Stacker 

(¿uraw)

dodatkowy 

pojazd typu 

Reach Stacker 

(¿uraw)

gruboœæ  (mm) 320 380 320 380 380 420 380 420

promieñ (m) >= 100 >= 100 >= 100 >= 100 >= 100 >= 100 >= 100 >= 100

waga (kg) 4305 5450 4305 5450 5450 6075 5450 6075

 standardowe wymiary d³ugoœæ x szerokoœæ: 2600/2570 x 2400 mm 
standardowa odleg³oœæ krêgów tocznych: 1435 mm

niestandardowe odleg³oœci krêgów tocznych, promienie < 100 m i nietypowe obci¹¿enia na zamówienie


