
OVERWEGEN

complete turn-key 
oplossingen 
gemaakt van massief 
rubberactief in het 
hart van de railinfra

BE



Rosehill, gesitueerd in 
Sowerby Bridge, is de grootste 
engineering firma en producent 

van rubber overwegen 
in de UK.

actief in het 
hart van de 

railinfra

Het Rosehill team 
gaat uit van de wensen 
en eisen van de klant 
en levert service op 
mondiaal niveau.
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Neem contact op met 
Vatis voor meer informatie: 

tel: +32 9 366 63 91 
www.rosehillrail.com



Rosehill, gesitueerd in 
Sowerby Bridge, is de grootste 
engineering firma en producent 

van rubber overwegen 
in de UK.

actief in het 
hart van de 

railinfra ROSEHILL OVERWEGEN – DE VOORDELEN

■  kennis & ervaring
 Onze rubber overwegen zijn sinds bijna 20 jaar 

een integraal onderdeel van de railinfrastructuur. 
De ondersteuning en service die wij bieden 
is gebaseerd op meer dan 35 jaar ervaring  
in polyurethaan en rubbertechnologie.

■  waar voor uw geld
 Rosehill Rail rubber overwegen zijn zeer kosten-  

efficiënte modulaire systemen en leveren   
significante kostenbesparingen op. 

■  oplossingen op maat
 We leveren overwegsystemen conform elke  

specificatie. Productie op maat voor elk type  
overweg, spoorwijdte, spoorstaaf, dwarsligger 
en bevestigingssysteem (op dwarsliggers met 
600mm afstand), alle panelen zijn duidelijk  
gemarkeerd voor identificatiedoeleinden.

■  hoge prestatie
 Alle Rosehill Rail - panelen zijn sterk, robuust en 

duurzaam. Onze Rodded overwegpanelen zijn 
ontwikkeld in samenwerking met Network Rail 
voor lightrail en heavyrail met lichte en zware  
verkeerklasse overwegen.

■  geen speciaal gereedschap 
 noodzakelijk
 Gereedschap en hijspinnen kunnen worden  

meegeleverd.

■  veelzijdige systemen
 Rosehill Rail produceert overwegpanelen 
 voor elke overwegsituatie, inclusief weg, 
 voetganger, landbouwvoertuigen, depots, 
 en spoorwerkplaatsen.

■  eenvoudig te installeren
 Onze rubber overwegen zijn zodanig ontwikkeld 

dat een snelle installatie mogelijk is. Dit komt ten 
goede aan de maximale beschikbaarheid van 

 het spoor. 

■  ideaal voor inspectie
 Individueel paneel kan binnen één minuut worden 

verwijderd of vervangen zonder dat de gehele 
overweg moet worden ontmanteld.

■  massief rubber – geen naden
 Rosehill Rail panelen zijn gemaakt van massief 

rubber. Sterk en duurzaam en presteren beter bij 
langdurig gebruik dan elk ander rubber overweg 
systeem.

■  duurzame producten
 Gemaakt van 100% gerecycleerde rubberbanden 

en geperst in een innovatieve koude persmethode 
om lange levensduur te waarborgen.
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Neem contact op met 
Vatis voor meer informatie: 

tel: +32 9 366 63 91 
www.rosehillrail.com

NETWORK RAIL PRODUCT ACCEPTANCE CODES

ROAD CONNECT
CROSSING

BASEPLATED 
CROSSING

TRACK ACCESS
POINTS

PEDESTRIAN 
CROSSING

AGRICULTURAL 
CROSSING

ANTI-TRESPASS 
PANELS

RUBBER
EDGE BEAM

PA05/04429 PA05/00047 PA05/03302 PA05/04986 PA05/04985 PA05/01732 PA05/00047



hoogwaardige 
overwegen 
ontwikkeld voor 
wegen met licht 
en zwaar verkeer

ontwikkeld in 
samenwerking met 

Elk overwegpaneel is aan het 
volgende paneel bevestigd d.m.v. 

het Rosehill Rail “Rodded” 
systeem. De bouten worden 

beschermd door rubber afdekplaten.

Overwegpanelen kunnen niet loskomen.

De overwegpanelen kunnen separaat 
verwijderd of vervangen worden zonder 

dat de gehele overweg losgemaakt 
moet worden.

wereldwijd in gebruik door 
spoorbeheerders

Neem contact op met 
Vatis voor meer informatie: 

tel: +32 9 366 63 91 
www.rosehillrail.com
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RODDED 
SYSTEEM



ontwikkeld in 
samenwerking met 

stabiliteit is onder 
elke hoek en in alle 

omstandigheden 
gegarandeerd

Elk overwegpaneel is aan het 
volgende paneel bevestigd d.m.v. 

het Rosehill Rail “Rodded” 
systeem. De bouten worden 

beschermd door rubber afdekplaten.

Overwegpanelen kunnen niet loskomen.

De overwegpanelen kunnen separaat 
verwijderd of vervangen worden zonder 

dat de gehele overweg losgemaakt 
moet worden.

wereldwijd in gebruik door 
spoorbeheerders

Neem contact op met 
Vatis voor meer informatie: 

tel: +32 9 366 63 91 
www.rosehillrail.com
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Wanneer 2 sporen uitgerust 
worden met overwegpanelen, 

kan er een compleet dek gecreëerd 
worden door het toepassen van 

uitvulpanelen tussen de sporen.

Individuele panelen kunnen overal 
in de overweg verwijderd en/of 

vervangen worden.

De panelen worden d.m.v. 
eenvoudig te installeren 

“baseplates” gekoppeld.
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KUNSTSTOF 
SPOOROVERWEGBEKLEDING

Kunststof 
spooroverwegbekleding 
zijn ideaal voor 
het inzetten van 
spoormaterieel.

Neem contact op met 
Vatis voor meer informatie: 

tel: +32 9 366 63 91 
www.rosehillrail.com



Wanneer 2 sporen uitgerust 
worden met overwegpanelen, 

kan er een compleet dek gecreëerd 
worden door het toepassen van 

uitvulpanelen tussen de sporen.

Individuele panelen kunnen overal 
in de overweg verwijderd en/of 

vervangen worden.

De panelen worden d.m.v. 
eenvoudig te installeren 
“baseplates” gekoppeld.

7

Rosehill spoor 
inzetplaats panelen 

zijn geschikt voor alle 
situaties: tijdelijk, korte 

termijn en permanente 
voorzieningen.

Neem contact op met 
Vatis voor meer informatie: 

tel: +32 9 366 63 91 
www.rosehillrail.com



Toepassingen, overwegen voor 
voetgangers en bij hoofdbanen, 

depots en rangeerterreinen.

Elk individueel paneel kan overal 
in de overweg verwijderd 
en/of vervangen worden.
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BASEPLATE 
VOETGANGERS-

OVERWEGEN

Rosehill 
voetgangersoverwegen 
zijn een veelzijdige 
oplossing voor openbare 
voetgangerspaden. 
Deze voorzien in een 
veilige overweg voor 
voetgangers en 
fietsers.  

Neem contact op met 
Vatis voor meer informatie: 

tel: +32 9 366 63 91 
www.rosehillrail.com



Toepassingen, overwegen voor 
voetgangers en bij hoofdbanen, 

depots en rangeerterreinen.

Elk individueel paneel kan overal 
in de overweg verwijderd 
en/of vervangen worden.
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Snel en eenvoudig 
te installeren, 

duurzame panelen voor 
voetgangerspaden voor 

zijwegen, wasstraten, 
depots, rangeerterreinen, 

vracht terminals en 
bedrijfsterreinen. 

Neem contact op met 
Vatis voor meer informatie: 

tel: +32 9 366 63 91 
www.rosehillrail.com



een kostenefficiënte oplossing 
voor agrarische overwegen 

en bedrijfsterreinen

ideaal voor kunststof 
overwegbekledingen, 

voetpaden en ruiterpaden

eenvoudig te installeren 
basissteunen houden de 

panelen bij elkaar
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BEROEPS- EN 
AGRARISCHE 
OVERWEGEN

Deze overweg is 
ideaal voor agrarische 
en lichte tot middelzware 
voertuigen.

Neem contact op met 
Vatis voor meer informatie: 

tel: +32 9 366 63 91 
www.rosehillrail.com



een kostenefficiënte oplossing 
voor agrarische overwegen 

en bedrijfsterreinen

ideaal voor kunststof 
overwegbekledingen, 

voetpaden en ruiterpaden

eenvoudig te installeren 
basissteunen houden de 

panelen bij elkaar
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ontwikkeld voor 
landelijk gelegen 

overwegen met 
agrarisch verkeer

Neem contact op met 
Vatis voor meer informatie: 

tel: +32 9 366 63 91 
www.rosehillrail.com



Deze overweg kan op 
maat gemaakt worden voor 

de complexere toepassingen, 
zoals wissels, en aangepast worden 
aan de daarbij horende specifieke 

wensen en eisen.

Op maat gemaakt, rekening houdend 
met lasplaten, strijkregels, wissels, 

industriële toepassingen.

De enige overweg die op 
maat gemaakt kan worden 

voor elke toepassing
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“BASEPLATE” 
OVERWEGEN 

OP MAAT

op maat gemaakt = 
een uniek voordeel 
van de Rosehill rubber 
overwegen

Neem contact op met 
Vatis voor meer informatie: 

tel: +32 9 366 63 91 
www.rosehillrail.com



Deze overweg kan op 
maat gemaakt worden voor 

de complexere toepassingen, 
zoals wissels, en aangepast worden 
aan de daarbij horende specifieke 

wensen en eisen.

Op maat gemaakt, rekening houdend 
met lasplaten, strijkregels, wissels, 

industriële toepassingen.

De enige overweg die op 
maat gemaakt kan worden 

voor elke toepassing
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Gemaakt van massief 
rubber, geen naden 

of metalen onderdelen. 
Rosehill overwegen 

kunnen op maat gemaakt 
worden voor wissels, 

kruisingen en overige 
railinfrastructuur.

Neem contact op met 
Vatis voor meer informatie: 

tel: +32 9 366 63 91 
www.rosehillrail.com



Eenvoudig toe te passen bij 
tramhaltes, depots, complexe 

overwegen en kruisingen.

De panelen zijn toepasbaar 
bij krappe bogen in het bijzonder 

bij tramspoor.
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LIGHTRAIL 
EN DEPOTS

massief rubber panelen 
Deze kunnen ter plaatse 
op maat gemaakt worden.

Neem contact op met 
Vatis voor meer informatie: 

tel: +32 9 366 63 91 
www.rosehillrail.com



Eenvoudig toe te passen bij 
tramhaltes, depots, complexe 

overwegen en kruisingen.

De panelen zijn toepasbaar 
bij krappe bogen in het bijzonder 

bij tramspoor.

15

Eén enkel paneel kan in 
minder dan één minuut 

vervangen worden zonder dat 
de volledige overweg ontman-

teld moet worden.

Neem contact op met 
Vatis voor meer informatie: 

tel: +32 9 366 63 91 
www.rosehillrail.com



Past op elke locatie (in het 
spoor en op perron)

Rosehill struikelmatten schrikken 
fysiek en visueel af voor spoorlopers 

en metaaldieven die toegang proberen 
te krijgen tot het spoor en/of 
andere verboden gebieden.

snel en eenvoudig te monteren

inclusief bevestigingsmiddelen 
geleverd
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STRUIKELMATTEN

afschrikmiddel 
voor spoorlopers

Neem contact op met 
Vatis voor meer informatie: 

tel: +32 9 366 63 91 
www.rosehillrail.com



Past op elke locatie (in het 
spoor en op perron)

Rosehill struikelmatten schrikken 
fysiek en visueel af voor spoorlopers 

en metaaldieven die toegang proberen 
te krijgen tot het spoor en/of 
andere verboden gebieden.

snel en eenvoudig te monteren

inclusief bevestigingsmiddelen 
geleverd
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ruim 12 jaar in gebruik 
bij spoorbeheerders

Neem contact op met 
Vatis voor meer informatie: 

tel: +32 9 366 63 91 
www.rosehillrail.com



Opsluitbanden kunnen 
efficiënt worden verwerkt 
en opgeslagen zonder de 

problemen zoals met 
kwetsbaar beton.

het goede alternatief voor beton

standaard lengte 1,8 meter, gewichtsbesparing 
en eenvoudig te installeren met hijspennen

hijsogen voor het veilig en snel installeren

goedgekeurd door Network Rail.

op dezelfde wijze te 
installeren als betonnen 

opsluitbanden

hijsogen voor het veilig 
en snel installeren

Zwaargewicht rubber sluitstroken 
weerstaan vele jaren zwaar verkeer 
en moeilijke klimaatomstandigheden, 

met weinig tot geen onderhoud.

zal niet scheuren 
of splinteren

WEGENVERF 
SYSTEEM

ROSEHILL 
HIJSPENNEN
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RUBBER
SLUITSTROOK

Neem contact op met 
Vatis voor meer informatie: 

tel: +32 9 366 63 91 
www.rosehillrail.com



op dezelfde wijze te 
installeren als betonnen 

opsluitbanden

hijsogen voor het veilig 
en snel installeren

Zwaargewicht rubber sluitstroken 
weerstaan vele jaren zwaar verkeer 
en moeilijke klimaatomstandigheden, 

met weinig tot geen onderhoud.

zal niet scheuren 
of splinteren

WEGENVERF 
SYSTEEM

ROSEHILL 
HIJSPENNEN Wereldwijd toegepast 

door aannemers.

Te gebruiken voor alle Rosehill 
overweg panelen en rubber 

opsluitbanden.

Getest om veilig te werken met een 
gewicht tot 350 kg, iedere set hijspinnen 

wordt geleverd met certificaat.

2 hijspennen sets kunnen worden 
gebruikt om de middelste panelen 

gelijktijdig te installeren en 
installatietijd te besparen.

1-component wegenverf-
systeem ontwikkeld door 

Rosehill Polymers.

Hechtingsversterker die 
de hechting van commerciële 

goedgekeurde wegenwerf vergroot. 

 snel reagerend, droog in 
enkele minuten

duurzamer dan verf 
op acrylbasis
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Neem contact op met 
Vatis voor meer informatie: 

tel: +32 9 366 63 91 
www.rosehillrail.com



Neem contact op met Vatis voor projecten in België. 

Vaartstraat 52

B-9270 KALKEN

Belgium

Email : info@vatis.be

Tel : +32 9 366 63 91

Rosehill Rail

Beech Road

Sowerby Bridge

West Yorkshire

HX6 2JT

United Kingdom

www.rosehillrail.com

Alle informatie is correct op het moment van publicatie © Rosehill Polymers Limited - Issue 1, mei 2017.

Rosehill Rail is a division of the Rosehill Polymers Group




