
www.slowstop.eu

Vaimentaa jopa 40 000 kg painavan ajoneuvon 
törmäyksen.

Kestää törmäyksen ehjänä.

Vahvin törmäyssuoja-
pollari joka palautuu 
törmäyksen jälkeen ja 
suojaa omaisuuttasi. 



PALAUTUVAT POLLARIT

KAARI AIDAT

• Heavy
• 10 tonnin painoiset kuorma-autot ja 

trukit, nopeudella maks. 6,0 km/h
• Polttoaineiden jakelupisteiden ja 

säiliöiden suojaus
• Pysäköintialueet
• Laite- ja varastohyllyjen suojaus

• Ultra Heavy
• 20 tonnin painoiset kuorma-autot ja 

trukit, nopeudella maks. 5,8 km/h
• Polttoaineiden jakelupisteiden ja 

säiliöiden suojaus
• Pysäköintialueet
• Laite- ja varastohyllyjen suojaus
• Lastauslaitureiden ja ramppien 

ulkopuolinen suojaus

• Medium
• 5 tonnin painoiset kuorma-autot ja 

trukit, nopeudella maks. 5,3 km/h
• Lastausalueiden ovet sisätiloissa, 

kulmat ja laitesuojaus
• Pysäköintialueet

• Light
• 3 tonnin painoiset trukit, nopeudella 

maks. 5,3 km/h
• Ovet, kulmat ja laitesuojaus
• Pysäköintialueet

• Light
• Maks. 5 tonnin painoiset trukit, nopeu-

della 7 km/h
• Kulku-/ajoesto
• Jalankulkijoiden turvallisuus

SlowStop tyyppi 1 Kaariaita

• Ultra Heavy
• Maks. 40 tonnin painoiset trukit, 

nopeudella 6,9 km/h
• Polttoaineiden jakelupisteiden ja 

säiliöiden suojaus
• Lastauslaitureiden ja ramppien 

ulkopuolinen suojaus

• Heavy
• Maks. 15 tonnin painoiset trukit, 

nopeudella 5 km/h
• Laitteiden ja varastohyllyjen suojaus
• Lastauslaitureiden ja ramppien 

ulkopuolinen suojaus

SlowStop tyyppi 2 Kaariaita SlowStop tyyppi 3 Kaariaita

• Medium
• Maks. 15 tonnin painoiset trukit, nopeudella 

5 km/h
• Laitteiden ja varastohyllyjen suojaus
• Jalankulkijoiden turvallisuus

SlowStop tyyppi 2 Kaariaita  
välitangolla

SlowStop on vahvin pintaan asennettava palauttava teräspollari. Sen käyttökohteita ovat teollisuuden- ja logistiikan ympäristöt sekä liikenteen ohjauksen 
ratkaisut. SlowStopin vahvuus on perinteisiin upotettuihin pollareihin nähden, alhaisemmat kustannukset ja vähemmän vaivaa.

Suurin pysäytys voima:
3240 Joule

SlowStop Tyyppi 1 pollari SlowStop Tyyppi 2 pollari SlowStop Tyyppi 2,5 pollari SlowStop Tyyppi 3 pollari

Suurin pysäytys voima:
5334 Joule

Suurin pysäytys voima:
14000 Joule

Suurin pysäytys voima:
25800 Joule

Suurin pysäytys voima:
9164 Joule
Törmäys 45° kulmassa

Suurin pysäytys voima:
15087 Joule
Törmäys 45° kulmassa

Suurin pysäytys voima:
15087 Joule
Törmäys 45° kulmassa

Suurin pysäytys voima:
72973 Joule
Törmäys 45° kulmassa



SLOWSTOP PYLVÄIDEN SUOJAT

SLOWSTOP HYLLYN PÄÄTYJEN  SUOJAT

JOUSTAVA POLYKARBONAATTIKAIDE

• Light
• Maks. 5 tonnin painoiset trukit, nopeudella 

6,2 km/h
• Laitteiden ja hyllyn päätyjen suojaus
• Varasto ja tehdasympäristöt

• Heavy
• Maks. 15 tonnin painoiset trukit, nopeudella 

4,5 km/h
• Laitteiden ja hyllyn päätyjen suojaus
• Varasto ja tehdasympäristöt

• Medium
• Maks. 20 tonnin painoiset trukit, nopeudella 

6,4 km/h tai enemmän riippuen pollarin tyyp-
istä ja niiden määrästä

• Varasto-, logistiikka, tuotanto- ja pysäköin-
tialueet

• Jalankulkuväylien erottaminen ajoneuvoliiken-
teeltä

SlowStop tyyppi 2 IronFlex 
kulmasuoja

SlowStop tyyppi 2 IronFlex  
kolmisivuinen pylvässuoja

SlowStop-pylvässuojat hyödyntävät patentoitua palautumissuojaustekniikkaamme 
yhdistämään neljä pollaria törmäysesteeksi, joka suojaa kriittisiä pylväitä 
vaurioilta. Verrattuna muovisiin vaihtoehtoihin, jotka kääritään pylväiden 
ympäri, SlowStopissa koko teräsrakenteinen suoja on pylvään ulkopuolella, mikä 
mahdollistaa suuremman lujuuden ja kestävyyden, samalla kun se eliminoi kaikki 
vaikutukset pylväiden rakenteisiin.

SlowStop tyyppi 1 SlowStop tyyppi 2

SlowStop FlexRail polykarbonaattikaide yhdistettynä SlowStop pollareihin, 
voidaan luoda käytännössä murtumattomia ajoesteitä. Kaiteen joustava materiaali 
kestää 22021 Joulen voiman ilman pysyvää taipumista ja palaa alkuperäiseen 
muotoonsa törmäyksen jälkeen. FlexRail on saatavana eri pituisina kaidejaksoina 
moduulimittojen ansiosta. Kaarevat päätyelementit viimeistelevät turvallisuuden.

Voidaan käyttää kaikkien SlowStop pollareiden kanssa.

Voidaan käyttää tyyppi 1, 2, 2.5, tai 3  
pollareissa

• Anteeksiantava suoja
SlowStop suojaa rakennuksiasi, koneitasi, 
rullaovia ja sähkölaitteita kerta toisensa 
jälkeen ikuisen energiaa absorboivan 
elastomeerin, valurautaisen kiinnityslaipan 
ja paksuseinämäisen teräsputken avulla.

• Vähemmän vaurioita ja parantunut 
henkilöstön turvallisuus
Vähemmän vaurioita sekä ajoneuvoissa 
että pollareissa törmäysten jälkeen, 
verrattuna jäykkiin pollareihin. Vähemmän 
vahinkoja trukkikuormille. Lattia säilyy 
ehjänä, koska ankkureita ei tarvitse siirtää 
ehjiin kohtiin. Ajoneuvojen kuljettajilla 
on pienempi loukkaantumisriski kun 
törmäyksen voimat vaimentuvat.

• SlowStop = testattu järjestelmä

SlowSop hyödyt

SlowStop on testattu 
täysimittaisesti virallisessa TÜV 
TNO-testilaboratoriossa. Tuote 
on myös testattu käytännössä yli 
25 000 yksikön asennuskannan 
kautta maailmanlaajuisesti.

• Helppo asennus ja heti käytössä
Vakiopollariemme asentaminen vaatii vain 
yleistyökalut ja kunkin asennus kestää 
noin 15 minuuttia. Ei pitkiä odotusaikoja. 
Meidän törmäyssuojamme ovat heti 
käyttövalmiita.

• Modulaarinen järjestelmä
Aidat ja erikoisemmatkin törmäyssuojat 
voidaan tehdä tarkalleen mittojen 
mukaan ilman hitsausta. Kaksipuolisilla 
suojakaiteilla sekä tyypin 2.5 ja 3 pollareilla 
voimme luoda vertaansa vailla olevia 
esteitä 120 000 Jouleen saakka.

• 2 vuoden tuotetakuu

www.SlowStop.eu

SlowStop-tuotteilla on 
2 vuoden takuu. Katso 
takuun lisätiedot.

Suurin pysäytys voima:
7350 Joule
Törmäys 45° kulmassa

Suurin pysäytys voima:
11734 Joule
Törmäys 45° kulmassa

SlowStop tyyppi IronFlex pylvässuojat

Suurin pysäytys voima:
• Tyyppi 1: 15087 Joule
• Tyyppi 2: 30174 Joule
• Tyyppi 2,5: 79196 Joule

• Tyyppi 3: 145947 Joule

Törmäys 45° kulmassa

Suurin pysäytys voima:
15087 Joule

• Maks. 15 tonnin kuor-
ma-autot, nopeudella 

5 km/h

Törmäys 45° kulmassa

Suurin pysäytys voima:
15087 Joule

• Maks. 15 tonnin kuor-
ma-autot, nopeudella 
5 km/h

Törmäys 45° kulmassa
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Elastomeeri

SlowStop Historia

Miten SlowStop toimii?

Törmäyksen aikana iskun kineettinen energia absorboituu elastomeeriin, joka on piilotettu pylvään pohjaan. 
Pylväs pystyy kallistumaan noin 20 °, kun se imee asteittain energiaa, pehmentäen iskua. Iskun jälkeen 
pylväs palaa pystysuoraan, jolloin törmäyssuojasi on ehjä ja valmis tekemään sen uudelleen.
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SlowStop-pollarin kehitettiin Belgiassa vuonna 2010. Valmistus tapahtuu sekä Euroopassa että 
Yhdysvalloissa. SlowStop-tuotteita on saatavana vain valtuutettujen jälleenmyyjien kautta. Jokainen 
meidän kouluttama jälleenmyyjä on alan asiantuntija, jolla on laaja kokemus. Hänellä on perusteellinen 
tieto parhaista turvallisuuskäytännöistä ja hän voi tarjota sinulle luotettavia neuvoja, lähes ikuisia 
tuotteita, ammattimaisen asennuksen ja nopean toimituksen.

Maahantuonti ja myynti:

SlowStop EU Export Office
Geert Wolters
Klappijstraat 112
B-3294 Molenstede (BELGIUM)
+ 32 495 566 426
info@slowstop.eu

SlowStop EU Warehouse
Molenstraat 24
B-3220 Sint-Pieters-Rode
BELGIUM

ELPAC OY
Robert Huberin tie 7

01510 Vantaa
puh: 010 219 0700

myynti@elpac.fi
www.elpac.fi


