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OPCJONALNIE 
•Wersja bez blokady
•Blokowanie poprzez dokręcenia pokrywy w ramie w dwóch
punktach.
•Oznaczenie/logo na życzenie
•Dostępny również w wersji z kwadratową ramą: ARTI 850 C 60 
• Wersja wentylowana: 1 centralny otwór wentylacyjny ø35 lub 2
otwory wentylacyjne w otworach przewidzianych do blokowania.

OPIS 
Okrągły, zamykany właz drogowy klasy  E600 – intensywny ruch 
drogowy. 

ZALETY PRODUKTU 
Pokrywa osadzona w ramie na zawiasie
•Samoczyszczący się zawias podczas otwierania.
• Otwiera się pod kątem > 110° co zapewnia operatorowi łatwą i bezpieczną

obsługę.
• Pokrywę można zdjąć z zawiasu pod kątem 90 °.
• Bezpieczeństwo dzięki blokadzie pokrywy w pozycji 90°. 
Cisza i stabilność
• Precyzyjnie wykończone powierzchnie styku ramy i pokrywy. Uszczelka EPDM
umieszczona w rowku pokrywy zapewnia szczelność i stabilność.
• Antypoślizgowa powierzchnia pokrywy zapewniająca niskipoziom hałasu.
Instalacja i użytkowanie :
• 2 uchwyty w podstawie ramy do podnoszenia włazu.
• Oznaczenie na włazie wskazuje kierunek ruchu pojazdów przejeżdżającyh
przez pokrywę.
• Sztywna rama wzmocniona żebrowaniem z perforowaną podstawą
zapewniającą dokładne zabetonowanie włazu.
• 4 otwory w ramie do dodatkowego zamocowania włazu.
•
• 

Szczelina pomiędzy ramą a pokrywą ułatwiająca jej otwieranie.
Wodoszczelny otwór w pokrywie służy do łatwego jej podnoszenia przy
pomocy kilofa lub łomu.

MATERIAŁ 
Żeliwo sferoidalne GJS 500-7 zgodnie z normą EN1563.

WYKOŃCZENIE 
Nietoksyczna i nie zanieczyszczająca środowiska czarna farba rozpuszczalna w
wodzie.

CERTYFIKACJA 
•Oznakowanie NF-VOIRIE 

Oznakowanie to oznacza zgodność z normą NF-110 dzięki stałej kontroli 
przeprowadzanej przez AFNOR CERTIFICATION / 11, rue Francis de
Pressensé F-93571 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX 
www.marque-nf.com 

•Certyfikacja EN124-2 przez COPRO 

MIEJSCE INSTALACJI 
Grupa 5, klasa E600 - zgodnie z normą EN124-1  
Szczególnie przeznaczone do obszarów o dużym natężeniu ruchu. Nadają się 
także do obszarów o dużym obciążeniu osiowym tj. powierzchnie lotnicze, doki. 

NR REF. KG COLIS 

Arti 850 R 60 rond - EUP 102 10 

Arti 850 R 60 rond - EU 102 10 

Arti 850 R 60 rond - EP 102 10 

ARTI 850 R 60 
Właz drogowy E600 

CP=Ø600 
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Rozmiary w mm. Ciężar, rozmiary i rysunki orientacyjne. 

uszczelka EPDM
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