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Screen-Safe : מגן בטיחות מונע סנוור

פתרון מושלם לכבישים מהירים ואזורי עבודה ניתן להתקין באזורים קבועים וזמניים 

אפשרות למחזור, התקנה על מעקות בטיחות ממתכת ובטון

!תשתית סלחנית מצילה חיים 
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:סינוור
משום,מסוכנתנסיעההינה"גבוהיםאורות"עםנסיעה

הנהגממולהנוסעיםהנהגיםאתלסנוורעלולהשהיא

לתוצאותיגרוםוהסנוורייתכן,אלהבמקרים."מסנוור"ה

.דרכיםלתאונתואףהרכבעלשליטהאובדןכגוןקשות

שאירעוקטלניותדרכיםתאונותהרבהשלמחקירתן

הסיבותשאחתהמסקנהבבירורועולהשבה,בלילה

.הסנוור:היאלהתרחשותןביותרהנפוצות

וזוהרתחזקהאורקרןלמעשההיאהסנוורתופעת

מכוניתשלמפנסיה,הנהגשלראייתובשדההמופיעה

אתלעצוםאוראשואתלהסבאותוומאלצתמולוהמגיחה

.שניותלכמהולו,עיניו

כחמשלמשךאינסטינקטיביתמתכווץהאישוןהסנוורבעת

.לפחותשניות

-כהיאבינעירוניבכבישהמקובלתהנסיעהמהירותכאשר

"עיוור"נהגעםלמעשהנוסעתשהמכוניתיוצא,ש"קמ100

!!!מטר130-כשלמרחקלחלוטין

:עובדים בכביש
,חדשמחלףבוניםיוםכלבהבמציאות

עבודתמבצעיםאונתיבמוסיפים

גםלזכורחשוב,הדרךבתוואיתחזוקה

להםולסייעבמלאכההעוסקיםאת

.העבודהבמקוםבטיחותעללשמור

הפקקיםאתמכיריםכנהגיםרובנו

ואתבכבישהעבודותבעקבותהנוצרים

עריםאיננואך,במקוםהתנועהעומסי

שלנתזים.לעובדיםהאורבותלסכנות

העבודהמרכבישוניםוחלקיםחומרים

,האתרבקרבתחולפיםמרכבים,באתר

הםועודבלילהעבודהבשעתסנוור

.הדרךעובדישלחלקםמנת

דברמאחוריממוגניםאינםלרובאלו

,אורמחזירושכפץעבודהסרבלמלבד

.לפגיעותחשופיםהםוכך



מגן על נהגים ועובדי  
כבישים מפני סנוור
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Screen-SafeTM  הינה מערכת

הגנה מפני סנוור  המיועדת לספק 

.הנגדירכבים הבאים מהכיוון מפנסי 

מורכבת משריג פלדה דו  המערכת 

ומגולווןמקומט שכבתי 

(double-reverse corrugated (DRC) fabric)

רסיסימפניהגנהשלנוספתשכבהמצופההמתכת

שלוהאטוםהייחודיהגליהמבנה.ובוץשלג,מלח

מונעובכךזוויתמכלסנוורמנטרלהמתכתמשטח

.מהדרךהנהגיםשלדעתהסחת

Screen-SafeTMאומיםנתזימפניבהגנהיעילאף

.שממולהתנועהי"עשלג

קבועיםבאזוריםScreen-SafeTMאתלהתקיןניתן

.ומבטוןממתכתבטיחותמעקותעל

אתלהתקיןניתן,בכבישיםעבודהבאזורי

Screen-SafeTMואףבקלותולהסירזמניבאופן

.שוניםבאזוריםהמערכתבאותהולהשתמשלחזור

אלההםScreen-SafeTMשלהמרכיביםמכלול

בתעשייהביותרהעמידהמוצרלהיותלוהגורמים

.בכבישעבודותובאזוריבכבישיםסנוורמגןליצירת

:מאפיינים ויתרונות
רכבים       הסחת דעת הנהגים מסנוור של פנסי מונע •

.הנגדימהכיוון הבאים 

מפגיעה של פסולת  על צוותי עבודת כבישים מגן •

.מהכביש

.נוחה ומהירה להתקנההנדסית מערכת •

.מרביתמגולוונת ומצופה להגנה פלדה •

.עץמתכת או , להרכבה על בסיס בטוןניתן •

.נמוכהתחזוקה עלות •



:התקנה
Screen-SafeTMעלזמניתאוקבועהלהתקנהניתן

אוממתכתבטיחותמעקות,בטוןחוצציאומעקותגבי

.נראותמחסומיאוגשריםשלבטוןמעקות,עץ

המאפשריםמודולרייםמרכיביםמכילההמערכת

להסדרימינימליתהפרעהתוךמהירההתקנה

.התנועה

:כגוןבאזוריםScreen-SafeTMלהניחניתן

מפותלותדרכים.

גישהשיפועי.

מוגבהתמהירהדרך.

בכבישעבודהנתיבי.

בכבישבמחסומים.

זמנייםאוקבועיםבטיחותמעקותעל.

מעץבטיחותמעקותעל.

 פגיעות  למניעת כהגנה לצוותי עבודות כביש

.רסיסים

:חומרים
Screen-SafeTM-המארגאתלשיגניתן:מארג

50)מטר15שלבאורך ft)מ"ס61שלוגובה

25שלמתכתממצעמיוצרהוא.(24)" gauge,AISI

פיעלחוםבטבילתגולווןאשר,1008או1010

ASTM A-653ציפוילרמתG90.

: גימור
בעל,בהיראפורבצבעגימורScreen-SafeTM-ל

תואמתברקרמת.למחצהמבריקציפויצבע

ASTM-ל D523ול-B117לרססעמידותעבור

.בונדרייטמבחןעבראשרמליחות

.mils 1.8הציפוי לפחות עובי 
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: חומרה
המרכיבים עומדים בדרגת חומרים  כל 

:מבניים

:  מתכת הברגים. א

ASTM A-307, H.D מגלוון ASTMA-153

עוגן עשוי פלדה המתרחב  : עוגן בטון. ב

.עם הכנסתו

:המחברצלחת . ג

ASTM 4140, H.D מגלוון A-123

:עץ/זוויות תומכות מפלדה. ד

ASTM A-36, H.D מגלוון A-123

כבל מטוסים מפלדה : מארז כבל קצה. ה

.                  מגלוונת

:  תכנון ואפיון ההתקנה
אתלהעריךפנוייםטרנספומהנדסי

להתקנתהמוצעיםהמקומות

Screen-SafeTMמפרטבהכנתולעזור

ויועצימהנדסיעםיחדההתקניםלהקמת

התקנהשבכלמתחייביםאנו.התכנון

בטיחותשלגבוהיםסטנדרטיםיתקיימו

משתמשילהגנתביותרהטובהפתרוןומתן

.בכבישיםהעבודותלצוותיגםכמוהדרך

חיבור למעקה בטיחות


