
Break-Safe ®
Omni-Directional Breakaway Sign Support System

לתמיכה בעמודי שילוטכיווניית שבירה רב מחברים עם מערכת 

.ר כפרטים סטנדרטיים"מ15מחברים שבירים לשילוט ותמרור החל מעמוד בודד ועד לשלטים בגודל 
.המחברים פעילים בפגיעה מכל זווית. פתרון מושלם גם מאחורי מעקות בטיחות ברוחב פעיל חסר

ישראל הנה הנציגה הבלעדית של חברת  טרנספוחברת 
Transpo Industries Incהעולמית

.עזרה והדרכה ללא עלות, חברתנו מעניקה תמיכה
.ר"מ15ניתן לתכנן כל שלט במידה מיוחדת ומעל 

Transpo Israel L.T.D Mobile: +972 54 2011005   Tel: +972 3 933 7079 ari@Transpo.co.il
המוצר מאושר על ידי הוועדה הבין משרדית( *צולם בכניסה לבאר אורה)תשתית סלחנית כביש הערבה *

!הם מצילים חיים
מירב האיכות ומירב הבטיחות למשתמשי הדרך

!  התקנה פשוטה
קונסטרוקטורההתקנה מאושרות על ידי תוכניות

!ויועץ קרקע מהמובילים בישראל



ב וישראל  "בארהפטנט *
משרדיתהמוצר מאושר על ידי הוועדה הבין *

28/6/2003תאונה קטלנית דיר אל אסד 

התנגשויות בין כלי רכב העוזבים את תחום הדרך לבין  
הן בעיית בטיחות מוכרת  , מכשולים קשיחים בצד הדרך

. בעולם כולו

20%-40%מהוות בין , התנגשויות מסוג זה בעצם דומם
.  מכלל התאונות הקטלניות

תאונת דרכים מיסודה הינה כשל במערכת  
"סביבה-תשתית-רכב-אדם"

תחומיות -מורכבות הבעיה ומגוון הפעילויות הרבומכאן 
.להפחתת מספר התאונות וחומרתןהנדרשות

,  המחקר והניסיון מראים כי טיפול בהיבטי התשתית והסביבה
הכולל מיקום נכון ותכן סלחני של העצמים בצדי הדרך  

–תורמים משמעותית לירידה בשכיחות התאונות ובחומרתן 
."תכן דרך סלחני"גישה זו מכונה 

המטרה היא ליצור תנאי דרך אשר יאפשרו לנהג הרכב  
לתקן את הטעות ולחזור למסלול נסיעתו  , הסוטה מדרכו
.לעצור את רכבו בבטחה בצד הדרך, ובמידה שלא

–צעדים עיקריים להבטחת תנאי דרך סלחניים 3קיימים 
:בהיבטי התשתית והסביבה

  הסרת מכשולים בצד הדרך או הרחקתם משטח המיסעה
.לרכב שסטה" מרווח חופשי"ובכך לאפשר יצירת 

 עביר בעת  /הפיכתו לשביר–שינוי מבנה המכשול
.התנגשות

  בידוד מכשולים מהרכב שסטה באמצעות התקני בטיחות
.מעקות קצה וספגי אנרגיה–
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סך הנפגעים בתאונות דרכים בצמתים  
*2003-3/2013ובקטעים בינעירוניים  
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סך הנפגעים בתאונות דרכים בצמתים  
*2003-3/2013וברחובות עירוניים  

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה: מקור* 

סדר הצעדים מבטא את סדר העדיפויות הרצוי בבואנו  
".תכן סלחני"להפוך את תכן הדרך ל

15/7/2011נורדיהצומת 57תאונה קטלנית כביש 

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה: מקור* 

גדר  בטיחות לרכב 
ושלטתמרור / עמוד

גשר סימניו ומגניו
חבית

לא ידוע
אחר

עץ

מבנה
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לתמיכה בעמודי שילוטכיוונית עם שבירה רב מחברים מערכת 



מצילים חיים עם מערכת  
מחברים שבירים לעמודי שילוט  

ותמרור
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לתמיכה בעמודי שילוטכיוונית עם שבירה רב מחברים מערכת 

,  ®BreakSafe-מערכת ה
שבירים מחברים מערכת תמיכה של הינה 

בבסיס  המיועדת להתקנה , רב כיווניתבצורה 
הנמצאים בתוך , שילוט על הקרקעעמודי 

הכבישים ואזורים שבצדי רצועת המפלט 
.  צמתיםכגון , כלי רכבהחשופים לפגיעת אחרים 

שבירהיכולתבעל,חזקבורגהינובמערכתהעיקריהמרכיב
חייםמצילובכך,פגיעהבזמןונקיהמהירהבצורהמקומית
בשלט,2013באוקטובר,לראיה.ברכושבפגיעהומפחית

שנינפגעו,®BreakSafeמערכתהותקנהבו,יבולצומת
!בנפשפגיעהכלללאמחבריםעםשלטעמודי

היאהמשמעותולכןכיוונייםרבהינם,®BreakSafeמחברי
בזמןמראשידועהובצורהעקביבאופןנשברתשהמערכת

.בעמודהרכבפגיעתבזוויתהתחשבותללא,כיווןמכלפגיעה

התקןעלהמבוססבכתבאישורניתן,שבוצעוריסוקלמבחני
NCHRP)האמריקאי Report 350).

,המחבריםמערכתשלהמוכחיםלביצועיהבנוסף
BreakSafe®ותמיכהלעמידהעצומהיכולתמספקת

.כבדיםבעומסים

ידיעלואושרה414לתקןבהתאםונבדקהחושבההמערכת
המערכת.בישראלמהמוביליםוקונסטרוקטורקרקעיועץ

אךר"מ15עדותמרורלשילוטסטנדרטייםכפרטיםחושבה
מעלובגדליםמיוחדותבמידותותמרוריםשלטיםלתכנןניתן
.ר"מ15

שללתמיכהעוצב®BreakSafeוגודלוהשלטסוגבבחירת
פיעלהמאושרהמרבילגודלעדשילוטגדלישלרחבמגוון

זובמערכתהטמונההגמישות.AASHTOשלהמפרט
.הייעודירבותאפשרויותמספקת
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לתמיכה בעמודי שילוטכיוונית רב עם שבירה מחברים מערכת 

Break-Safe®- סדרהA+B

NCHRP 350נבחן ואושר על פי מסמך 
מאושר הוועדה הבין משרדית

חתך ריבועי מספר מודל 
100 mm (4”) t min=5.0 mm AS4H

150 mm (6”) t min=6.3 mm B252

180 mm (7”) t min=6.3 mm B650

עגולחתך מספר מודל 
89 mm (3-1/2”) O.D.

t min=5.5 mm
AP3.5

114 mm (4-1/2”) O.D.
t min=6.0 mm

AP4.5

:ויתרונותמאפיינים
מציגיםמהשטחוניסיוןתאונותחקר:כיווניתרבשבירה
.שילוטבמבניפגיעהישנהשבהםתאונותשלגבוההשכיחות
להישברלמערכתמאפשר®BreakSafeשלהסימטריהמבנה
ללא,כיווןמכלפגיעהבזמןמראשוידועהעקביתבצורה

של,זוייחודיתיכולות.בעמודהרכבפגיעתבזוויתהתחשבות
,AASHTO-והFHWA-הדרישותעלעונה,כיווניתרבשבירה
מאושרים®BreakSafeשלהמודליםכל.התנגשותלביצועי
להתקנימשרדית-הביןהוועדהידיועלב"ארהבכבישילשימוש

מבניותיכולות.ישראלבכבישילשימושובטיחותתנועה
לתמיכההמיועדים,מודליםבמגווןזמינה®BreakSafe:גבוהות

L-הזוויתעםיחדהמערכתחוסן.מגווניםשילוטעמודימבנישל
.עולהשגודלוככלהשלטעמידותהגברתאתמאפשרהתומכת

להשאיןונשיאהעומסקיבולתמאפשרתזוייחודיתתכונה
שלרבלמספראובודדלשלטעמודעלגםוחלהמתחרים

.עמודיםאותםעלשלטים

ומחבריה®BreakSafe-החומרת:גבוהועמידותיציבות
ASTM-לבהתאםועמוקחםבגילווןמגולווניםהשבירים A153

בסביבתהקשיםהשטחבתנאיועמידותקורוזיהבפנילהגנה
מחבריכיהוכיחועצמאייםעייפותמבחני,בנוסף.הכבישים

BreakSafe העמסהמחזורימיליון2-לבמעללעמודמסוגלים®
.המבניתותסבולתםבשלמותםהפחתהשתהיהמבלי

לשםמיוחדיםציודאובכליםצורךאין:ותחזוקהלהתקנהקל
ניתניםהמערכתמרכיביכל.®BreakSafeשלנכונההתקנה

שלturn-of-nutבשיטתשימושי"עוהידוקחזקהלהברגה
American)במתכתלבניההאמריקאיהמוסד Institute of

Steal Construction AISC),מדויקפיתולמומנטמצריךשאינוכך
.אחרותשבירהלמערכותהאופייני,הברגהבעת

.תאונהלאחררקתחזוקהאין
שיטתעליונותהוכחתתוךאתרים3-בהתקנותביצעהחברתנו
הרכבתמהירותלענייןהן®BreakSafeמערכתשלהעבודה
.האחזקהקלותלענייןוהןהשילוט

-המערכתשלשבירהלאחרהעמודשארית:נמוךפרופיל
BreakSafe®מעלמילימטר25)פגיעהלאחרביותרהנמוךהינו

לבטיחותחיוניהינוזהדבר.אחרשבירעמודמכל(הבסיס
.הרכבלתחתיתהעמודשאריתבןמגעלמניעתמקסימלית

Iפרופיל  מספר מודל 
120 mm (W6x9) AI6

140 mm(W6x16)
180 mm(W8x21)

B252

180 mm(W8x21)
200 mm(W10x22)

B650


