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MODULÁRIS HÍDSZERKEZETEK

ACROW® 700XS®

Mosty Acrow® 700XS® alkalmazási területei:
● Ideiglenes közúti híd –
hídfelújítások, karbantartások
esetén. Az ideiglenes hídon
átvezetett terelőút létesítésével
biztosítja a minimális fennakadást
a forgalomban.

●
●
●
●

Végleges közúti híd.
Vasúti híd.
Ideiglenes vagy állandó gyalogos híd.
Technológiai híd csővezetékek
számára.

Alkalmazás
Az Acrow 700 XS rácsos rendszerű hídszerkezetek alapja a
hadászatban jól ismert „Bailey híd”, mely egy gyorsan építhető,
nagy teherbírású szerkezet.

Népszerűségét az egyszerű kialakításának és könnyű
telepíthetőségének köszönheti. Az előre gyártott modulok lehetővé
teszik a gyors szerelést és kombinálhatóságukkal biztosítják az
igényeknek és adottságoknak megfelelő híd kialakítását.

Az Acrow modulokból álló hídszerkezetek rácsos tartói
könnyebbek és erősebbek, mint az eredeti Bailey híd elemei.
Az Acrow hidakat 1951 óta alkalmazzák 5 földrész több mint
50 országában.
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ACROW® 700XS® MODULÁRIS HÍDSZERKEZETEK
A rendszer alapelemei

● Rácsos tartó panelek 218,50 x 304,80 cm méretben, melyek
csapszegekkel és csavarokkal rögzíthetők egymáshoz.

● Keresztirányú I tartók, melyek biztosítják a hat alapszélességet:
3,65 m; 4,14 m; 5,48 m; 7,31 m; 9,14 m; 10, 96 m.

● A rácsos tartók és a kereszttartók csatlakozása

● Az egyedi ortotróp acél pályalemez panelek sokkal hatékonyabb
keresztirányú teherelosztást biztosítanak. A pályalemezek a hídról
nagyon egyszerűen elhelyezhetők és csavarokkal rögzíthetők. A
pályalemezekre epoxi- vagy aszfaltburkolat kerülhet.

● 1,5 m széles karos gyalogos modul, mely a rácsos tartó paneleken
kívül választja el a gyalogos forgalmat a járművektől, így növelve
a gyalogosok biztonságát.

4

www.viaconhungary.hu

MODULÁRIS HÍDSZERKEZETEK

ACROW® 700XS®

Az Acrow 700XS hídszerkezetek épülhetnek három,
kettő vagy egy forgalmi sáv szélességben, akár egyik,
akár mindkét oldalra felszerelhető gyalogjárda modullal.
A konkrét tervezési körülmények figyelembe vételével
lehet meghatározni a szerkezeti hosszt, a fesztávolságot,
a szélességet, a teherbírást.
Az Acrow 700 XS szerkezetet előszerelés után egy
egységben végleges helyére emelve vagy pedig
konzolként folyamatos betolással kell megépíteni.
Épülhetnek kéttámaszú vagy többtámaszú tartóként,
akár segédpillérek alkalmazásával.
A szerkezeti elemek a korrózió ellen 610 g/m2
horganybevonattal vannak ellátva.
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Előnyök

Építés menete

● gyorsan és egyszerűen, kis élőmunka-igénnyel megépíthető, ill.
szétszerelhető
● több alkalmazási lehetőség (szélesség, teherbírás, szerkezeti hossz,
fesztávolság) a helyi körülményekhez
● modulokból álló elemek
● költségtakarékos megoldás akár ideiglenes, akár végleges
alkalmazásként
● 100 %-ban újrafelhasználható
● egyszerű szállíthatóság
● bérelhető / megvásárolható

Az Acrow 700XS hidakat általában kétféle módon építik
meg:

www.viaconhungary.hu

● Betolásos módszerrel: az egyik támasz felett megépítik az első
elemet, majd folyamatos konzolos betolás mellett szerelik
hozzá a további paneleket, míg el nem érik a másik hídfőt. Nagy
fesztávolságok esetén szükség lehet az építés során közbenső
támaszok alkalmazására.
● A panelek előszerelése után a teljes szerkezeti vázat egy nagyobb
teherbírású daru emeli be a végleges helyére egy elemként. Az
acél pályalemez panelek elhelyezése mindkét esetben a teherbíró
vázszerkezet végleges elhelyezése és beállítása után történik. A
hídfőkön a hídszerkezet fix illetve mozgósarukon támaszkodik.

MODULÁRIS HÍDSZERKEZETEK

ACROW® 700XS®

www.viaconhungary.hu

7

INNOVATIVE INFRASTRUCTURE
SuperCor

MultiPlate MP200

UltraCor

HelCor

HelCor PA

Aszfalterősítő rácsok

Pecor Quattro

ViaWaterTank

Georácsok

Szőtt és nem szőtt geotextíliák

Gabionok

HelCor aknák

Ideiglenes és végleges
Acrow hídszerkezetek

ViaWall A

ViaWall B

ViaBlock

CON/SPAN
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