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CABINE PREFABRICATE PENTRU
TRECERILE LA NIVEL CU
CALEA FERATĂ

Cabinele prefabricate Leier pentru trecerile la nivel cu
calea ferată se folosesc pentru montarea şi funcţionarea
sigură a mecanismelor de comandă la instalaţiile căilor
ferate. Produsele inovative (de ex. cabinele prefabricate,
sistemele de pereți împotriva zgomotului) ale firmei
Leier creează premizele unei execuţii avantajoare din
punct de vedere economic ale proiectelor moderne
de infrastructură. Aceste construcţii prefabricate permit instalarea rapidă şi facilă a instalațiilor de comandă
automatizată.

Domeniul de utilizare:
La trecerile la nivel cu căile ferate prevăzute cu barieră
automată cabina asigură un spațiu sigur de amplasare, necesar funcţionării instalațiilor de comandă. Pereţii
interiori ai cabinei sunt echipate cu şine metalice încorporate, care se utilizează la fixarea instalațiilor electrice.
Fantele de aerisire integrate asigură ventilarea aparaturii
de comandă.
Uşa metalică rezistentă, montată în fabrică, echipată cu
închizător de siguranţă, protejează împotriva efectelor
exterioare nedorite precum şi împotriva accesului neautorizat.
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C A B I N E P R E FA B R I C AT E P E N T R U T R E C E R I L E L A N I V E L C U C A L E A F E R ATĂ
Avantaje:
• transport simplu, montare rapidă
• faţă de construcţiile din beton armat turnat la fața
locului, amplasarea, instalarea acestor construcții
prefabricate necesită doar o fracţiune de timp
• se produc în fabrică, sub un control strict al procesului
de producție și cu precizie dimensională ridicată, în
urma unei dimensionări structurale corespunzătoare
• certificat de conformitate europeană

Execuţie:
• construcţie din beton armat
• acoperiș prefabricat din beton armat, fixat
cu urechi utilizabile la manipulări
• şine metalice Halfen prevăzute la interior în vederea
prinderii casetelor pentru intalațiile de comandă
• suprafețe interioare și exterioare gletuite și vopsite
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Dimensiuni:
Dimensiuni interioare:
1,50x1,50x2,24 m
Dimensiuni exterioare (cu acoperis): 1,66 x1,66x2,69 m
Deschidere pentru ventilare:
33x33 cm
Dimensiuni interioare uşă:
60x185 cm
Grosime pereți:
8 cm
Grosime placă de fund cabină:
10 cm
Greutate (cu uşă încorporată şi ventilare):
4190 kg

Vă rugăm să contactați reprezentanții zonali la
numerele de telefon, pe care le găsiți în pagina
noastră de Internet sau sunați la numerele de telefon de mai jos.

Telefon: +40 258 876 248 • Fax: +40 258 876 268
E-mail: info@leier.ro
www.leier.eu

Distribuitor autorizat:

15

Nivelul pardoselii
10

d16
Diblu

15

d16
Diblu

11

15

Nivelul pardoselii

1.74

1.83

58/183
Dimensiuni utile
15

d16
Diblu

30

32

2.34

58

2.34

76

7

d16
Diblu

