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SOLO-GUARD is een standaard ‘doorsteek’ die 
met veel succes op wegen door heel Europa 
wordt toegepast als doorsteek t.b.v. beheer, 
onderhoud en wegwerkzaamheden.

De SOLO-GUARD kan door twee personen 
worden geopend, zonder het gebruik van 
speciale gereedschappen. 
De delen worden omhoog gedraaid en door het 
neerlaten van de 4 geïntegreerde wielen, wordt 
de SOLO-GUARD eenvoudig opengerold. 
De doorstroming van het verkeer kan snel en 
veilig worden gewijzigd. 

De SOLO-GUARD heeft een totale lengte van 
41 meter. Na opening is de doorgang 
32 meter. De aansluitingen naar de geleiderail 
worden verankerd en kunnen op élke 
geleiderailconstructie worden aangesloten.

Met behulp van de SOLO-GUARD bij 
wegwerkzaamheden, wordt verstoring van 
het verkeer tot een minimum beperkt en is de 
verkeersveiligheid aanzienlijk toegenomen.

VARIO-GATE is een standaard korte doorsteek, 
speciaal ontwikkeld als snelle calamiteiten-
doorsteek bij o.a. tunnels. Het is de enige 
doorsteek voor rijbaan-overgangen die binnen 
5 minuten door één enkele persoon kan worden 
geopend. (zie afbeeldingen op pagina 3)

De hulpdiensten kunnen ter plaatse de 
constructiedelen opzij schuiven, waardoor een 
doorgang ontstaat van 10 meter.

De VARIO-GATE heeft een totale lengte van 
20 meter. De aansluitingen naar de geleiderail 
worden verankerd en kunnen op élke 
geleiderailconstructie worden aangesloten.

Calamiteiten doorsteek
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Omschrijving SOLO-GUARD VARIO-GATE

Prestatieklasse H1 H2

Werkende breedte W5 W2

Uitbuiging 1,38 m. 0,80 m.

ASI B C

Beëindigingen Verankerd Verankerd

Lengte 40,8 m. 20 m.

Hoogte 900 mm. 900 mm.

Breedte 700 mm. 700 mm.

Opening lengte 32,8 m. 10 m.

Openingstijd Ca. 20 min. Ca. 5 min.

SOLO-GUARD VARIO-GATE

De ‘doorsteken’ zijn volledig getest en voldoen aan de verplicht gestelde CE markering en EN 1317 Norm. 
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