RO

SISTEME
DE TRECERE
LA NIVEL
Soluţii complete
la cheie
Fabricat din
cauciuc solid

Lucrăm la
inima industriei
căilor ferate

Echipa Rosehill Rail
este dedicată satisfacerii
nevoilor clienţilor prin
furnizarea unui serviciu
care operează la
nivel global.

Cu sediul în Sowerby Bridge,
suntem cel mai mare designer
şi producător de sisteme de
trecere la nivel din cauciuc
din Marea Britanie.
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SISTEMUL DE TRECERE LA NIVEL ROSEHILL - BENEFICII

■

■

Cunoştinţe şi experienţă
Trecerile la nivel fabricate din cauciuc fac parte
integranta din industria feroviara de aproape 20
de ani. Suportul şi serviciile pe care le oferim sunt
susţinute de o experienţă de peste 35 ani în
poliuretan şi tehnologia cauciucului.

■

Rentabilitate

Rosehill Rail fabrică panouri de trecere la nivel
pentru orice situaţie de trecere de cale ferată
inclusiv rutieră, pietonală, agricolă, puncte de acces
pe calea ferată (TAP), tramvaie, depozite şi şantiere.

■

■

Soluţii personalizate
Pentru trecerile la nivel oferim soluţii care sunt
adaptate la orice cerinţă. Turnate pentru a se potrivi
fiecarei permutări de ecartamant, traversă şi tip
de prindere ( pe traverse de la 600mm ) , toate
panourile sunt clar marcate în scopul identificării

■

■

Nu există unelte 			
speciale cerute

Ideal pentru inspecţii
Panourile individuale pot fi îndepărtate în mai
puţin de un minut sau înlocuite fără demontarea
întregii treceri la nivel.

■

Cauciuc solid - fără goluri
Panourile Rosehill Rail sunt realizate complet din
cauciuc solid. Dure şi durabile, acestea vor depăşi
orice alt sistem de trecere la nivel din cauciuc în
utilizarea pe termen lung.

Performanţă inltă
Toate panourile Rosehill Rail sunt puternice, robuste
şi de încredere. Panourile noastre Road Connect au
fost proiectate împreună cu Network Rail pentru
trafic uşor sau greu, iar acum şi-au îmbunătățit
produsul pentru treceri de mare viteză.

Uşor de instalat
Sistemele noastre de trecere la nivel din cauciuc au
fost proiectate pentru a facilita instalarea rapidă și
de a reduce timpul de inchidere a circulaţiei auto
şi feroviare.

Sistemele de trecere la nivel Rosehill Rail s-au
dovedit a fi mai rentabile decât alte sisteme
modulare şi oferă economii semnificative de costuri.

■

Sisteme versatile

■

Produse durabile
Realizate 100% din cauciuc de anvelope reciclate și
îmbinate cu ajutorul tehnologiei noastre inovatoare
de presare la rece, asigură o durată lungă de viață.

Truse de scule şi sisteme de ridicare pot fi furnizate.

CODUR ILE DE ACCEP TARE ALE NE T WORK R AIL

ROAD CONNECT

BASEPLARED

PUNCTE DE ACCES

PIETONAL

ANTI-TRAVERSARE

MARGINE DE
CAUCIUC

PA05/04429

PA05/00047

PA05/03302

PA05/04986

PA05/01732

PA05/00047

Pentru mai multe informaţii
sunaţi +40 744 655 302 sau
vizitaţi www.rosehill.com
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SISTEMUL
DE TRECERE
CONNECT
ROAD

Sistem de trecere la
nivel înalt de performanţă
proiectat şi dezvoltat
pentru drumuri cu trafic
uşor sau greu.
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Dezvoltat în
colaborare cu

Stabilitatea dimensională
este menţinută la orice
unghi şi în toate condiţiile
de funcţionare.

Fiecare panou din trecere este
fixat de urmatorul prin sistemul
de conectare Rosehill Rail,
garantând cea mai cea mai sigură
trecere la nivel posibilă. Şuruburile sunt
proterjate de plăci de acoperire din cauciuc.
Panourile de trecere nu se pot disloca.
Panourile solide din cauciuc pot fi îndepărtate
individual sau înlocuite fără a fi nevoie să se
demonteze intreaga trecere la nivel.
Sunt utilizate de autoritaţile
feroviare din întreaga lume.

Pentru mai multe informaţii
sunaţi +40 744 655 302 sau
vizitaţi www.rosehill.com
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PUNCTE DE
ACCES PE CALEA
FERATĂ (TAP)

Punctele de acces pe
calea ferată sunt modul
ideal de a monta şi demonta
vehiculul de întreţinere a
drumului/căii ferate.

6

Panourile TAP Rosehill
sunt perfecte pentru orice
tip de situaţie, inclusiv
puncte de acces temporare,
semi permananete
şi permanente.

În cazul în care două linii separate
sunt echipate cu panouri TAP, este
posibil să se facă o punte de umplere
din cauciuc prin utilizarea panourilor
Baseplated între cele două căi.
Panourile singulare pot fi scoase şi înlocuite
de oriunde din zona de trecere.
Sunt usor de instalat, plăcile de bază
se conectează cu panourile.

Pentru mai multe informaţii
sunaţi +40 744 655 302 sau
vizitaţi www.rosehill.com
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TRECERILE
LA NIVEL
PIETONALE

Trecerile la nivel
pietonale sunt soluţia cea
mai versatilă pentru alei şi
trotuare publice. Ele oferă
traversarea perfectă în
condiţii de siguranţă
pentru pietoni şi biciclişti.
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Rapid şi uşor de instalat,
panourile durabile sunt
ideale pentru rutele
autorizate de mers pe jos
în linii secundare, spălătorii,
depozite, curți, terminale
de marfă și parcuri
industriale.

Aplicaţiile includ: alei publice,
treceri de pietoni pe căile ferate şi linii
de tramvai, depozite şi şantiere.
Panourile singulare pot fi scoase şi înlocuite
de oriunde din zona de trecere.
Uşor de instalat, panourile se conectează
între ele. Sistemul plăcilor pietonale este
proiectat să elimine riscul prinderii
piciorului în cazul în care o persoană
păşeşte pe rosturile trecerii.

Pentru mai multe informaţii
sunaţi +40 744 655 302 sau
vizitaţi www.rosehill.com
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PANOURI
PENTRU TRECERI
LA NIVEL
DECUPATE

Decuparea este o
caracteristică unică a
panourilor Baseplated
Rosehill Rail.

10

Fabricate complet din
cauciuc solid fără goluri
şi părti metalice, panourile
Rosehill Baseplated pot fi
decupate să se potrivească
oricăror schimbătoare de
cale, treceri la nivel sau
linii de infrastructură.

Sistemul de trecere Baseplated
poate fi montat cu precizie în
puncte şi aparate de cale complexe şi
adaptate cerinţelor specifice.
Pot fi tăiate în jurul ecliselor, contrasinelor
(singulare sau duble), macazurilor, magaziilor
şi zonelor de depozitare.
Surclasează alte sisteme de trecere.
Singurul sistem de trecere
disponibil pentru aplicații ce
necesită decupare.

Pentru mai multe informaţii
sunaţi +40 744 655 302 sau
vizitaţi www.rosehill.com
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LINII URBANE
SI DEPOZITE

Panourile solide din
cauciuc pot fi decupate
la faţa locului pentru a
se potrivi suprastructurii
existente.
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Surclasează alte sisteme
de trecere la nivel din
cauciuc la utilizarea pe
termen lung la drumuri,
treceri de pietoni, staţii
de tramvai şi depozite.

Uşor de adaptat pentru a se
potrivi stațiilor de tramvai,
depozitelor, schimbătoarelor de
cale complexe şi macazurilor.
Panourile pot fi fabricate pentru a se
potrivi în jurul curbelor înguste, fiind utile
în special pentru aplicaţiile de tramvai.
Panourile individuale pot fi demontate în
mai puţin de un minut, sau înlocuite fără
a demonta întreaga trecere la nivel.

Pentru mai multe informaţii
sunaţi +40 744 655 302 sau
vizitaţi www.rosehill.com
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PANOURI
ANTI-TRAVERSARE

Eficienţă dovedită
ca factor descurajant
de traversare şi
staţionare pe şine.
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Utilizat de peste
12 ani la nivel mondial,
cu operatorii de transport
feroviar și autoritaţi.

Se potrivesc în orice locaţie
(între şine sau în afara lor, inclusiv
capete de peron etc)
Panourile Rosehill anti-traversare sunt
un factor descurajant pentru contavenienţi
sau hoţi de metale care încearcă să intre
pe linie prin zone nepermise.
Pot evita eventuale sinucideri.
Se instaleaza uşor şi repede, panourile
sunt livrate cu trusă completă de fixare.

Pentru mai multe informaţii
sunaţi +40 744 655 302 sau
vizitaţi www.rosehill.com
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GRINZILE
MARGINALE
DE CAUCIUC

Nu se sparg,
nu se ciobesc

Se instalează
la fel ca cele
de beton.
Găurile de ridicare sunt
poziționate pentru a ajuta
procesul tehnologic şi a reduce
timpul de instalare.
Grinzile marginale de cauciuc vor
rezista mai mulţi ani traficului vehicular
greu şi condiţiilor climatice cu puţină
întreţinere, dacă este cazul.
Cea mai bună alternativă a betonului.
Mărimea standard de 1,8m oferă o economie
masivă de greutate şi sunt uşor de instalat
cu sistemele noastre de ridicare.
Network Rail şi-a dat acordul asupra lor.

Grinzile pot fi livrate în mod
eficient, manipulate și stivuite
fără problemele asociate
betonului casant.
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SISTEMUL
DE RIDICARE
ROSEHILL

Folosite de către instalatorii
din întreaga lume.
Potrivit pentru toate panourile de
trecere la nivel Rosehill Rail şi grinzi
marginale din cauciuc.
Testat la o sarcină de lucru în condiții de
siguranță de 350 kg, fiecare set de ridicare este livrat
împreună cu certificarea corespunzătoare.
Două seturi pot fi folosite în tandem
pentru a instala panouri de ecartament
simultan, ajutând la reducerea timpilor
de instalare.

Grundul are un singur
component special formulat
de chimiştii Rosehill Polymer.

MARCAJUL
PANOURILOR

Potențiator de adeziune care
îmbunătățește aderența vopselelor
de marcare aprobate comercial.
Reacţie rapidă, e gata in
cateva minute.
Mai durabile decât produsele
pe bază de acrilice.

Pentru mai multe informaţii
sunaţi +40 744 655 302 sau
vizitaţi www.rosehill.com
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Rosehill Rail este o parte a grupului Rosehill Polymers

SC Con Metal CF SRL
Telefon : +40 744 655 302
Fax : +40 21 345 0972
Email : burcapg@yahoo.com
Str. Sold.Ghetu Anghel
Nr. 1, Lot 2, Constructia C5
Sector 3
Bucuresti

Rosehill Rail
Beech Road
Sowerby Bridge
West Yorkshire
HX6 2JT
United Kingdom
www.rosehillrail.com
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