UKAZATEL SMĚRU
Návod
POPIS:
Ukazatel směru je duté těleso ve tvaru a rozměrech dle přiložených výkresů.
Je vyráběn v barvě zelené a žluté v e čtyřech velikostech o průměru 90 cm, 100 cm, 150 cm a
200 cm.
Je vyroben z lineárního polyetylénu metodou rotačního lití.
Jedná se o vysoce trvanlivý recyklovatelný netoxický materiál, odolný proti UV paprskům.
Těleso ukazatele směru se při montáži kotví pomocí otvorů po obvodu přišroubováním
k povrchu komunikace a prostřednictvím kulatého otvoru se zátkou se provede jeho zatížení
pískem max. do výšky 30 cm.
Ukazatel směru je na čelní ploše opatřen značkou C4 nebo směrovací deskou Z4 z reflexní
fólie třídy 2.
Dopravní značka C4 je pro typ 90 a 100 v základní velikosti, pro typy 150 a 200 ve zvětšené
velikosti.
Směrovací deska Z4 pro typy 90 a 100 je v minimální velikosti 400x836 mm a pro typy 150 a
200 v minimální velikosti 500 x 1045 mm.
Pro lepší viditelnost v terénu je možné aplikovat fólii ve zvětšené velikosti směrové desky Z4,
a to v následujících rozměrech:
Pro typy ukazatele 90 a 100: směrová deska Z4 o rozměrech 700 x 800 mm
Pro typy 150 a 200: směrová deska Z4 o rozměrech 800 x 1000 mm
POUŽITÍ:
Rozhodující účel použití ukazatele směru je na signalizaci překážek, anomálií a kritických
bodů v komunikacích.
Jeho účelem je zvýraznit neobvyklou situaci a zvýšit pozornost řidiče při změně směru
komunikace, v rozštěpech křižovatek u odbočovacích ramp a podobných situacích. Jeho
funkce je však i záchytná a je uzpůsoben k zadržení nárazu osobními vozidly menší intenzity.
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VÝHRADNÍ DOVOZCE:

AGROZET ZS,s.r.o., Šumavská 31, 612 54 Brno, Česká republika
IČ: 25308645, DIČ: CZ25308645
Zapsáno v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 24345.

Tento návod byl aktualizován dne 18.října 2012.
Mgr. Dagmar Poláchová, obchodní ředitelka AGROZET ZS,s.r.o.
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