
Primus
Skuteczna i efektywna ochrona
Prosty w utrzymaniu · szybki w montażu · ekologiczny 

Have a safe journey



N2 · W4 · A

Primus

Primus 2a

Zapewnia ochronę przed wolnostojącymi 

przeszkodami takimi jak drzewa, podpory mostów 

lub słupy. Składa się z dwóch kompaktowych, 

symetrycznych, połączonych ze sobą elementów, z 

których każdy ma własną strefę odkształcenia.

· Ochrona przed zderzeniem z wolnostojącymi

przeszkodami, np. drzewami lub innymi

niebezpiecznymi elementami.

· Ochrona środowiska naturalnego dzięki unikaniu

stosowania ciągłych barier drogowych,

które mogą uniemożliwiać przejście zwierzętom.

· Konstrukcja modułowa, łatwa do dostosowania do

lokalnych warunków.

· Certyfikat CE: 0010-CDP-2009



P2A · x1/y2 · Z2 · A

Primus

Primus P2 

Może zastąpić odcinek początkowy lub końcowy 

barier ochronnych w miejscach, gdzie nie można 

zastosować długich odcinków barier lub gdy jest 

to niedopuszczalne. System pozwala na przerwy w 

zainstalowanych odcinkach barier.

· Zastępuje wymagane odcinki początkowe

i końcowe oraz zapobiega najeżdżaniu pojazdów

na bariery

· Łatwość połączenia z różnymi systemami barier



Na drogach lokalnych dochodzi 
do największej liczby wypadków, 
a uderzenie w drzewo powoduje 
najtragiczniejsze konsekwencje.
 
Każdego roku zbyt wiele osób 
ginie w wyniku wyjechania 
pojazdu poza jezdnię i zderzenia  
z drzewem.

System Primus jest systemem ochrony przed kolizją z 

przeszkodami takimi jak pojedyncze drzewa lub podpory 

mostów. Może być łatwo dostosowany do lokalnych warunków, 

zwłaszcza w niebezpiecznych miejscach na drogach poza 

miastem.

Przestrzenie między drzewami dają naturalne schronienie 

kierowcom zepsutych pojazdów oraz rowerzystom i pieszym. W 

miejscach, gdzie znajdują się ciągłe systemy barier ochronnych, 

są oni narażeni na niebezpieczeństwo potrącenia. 

System Primus pozwala uniknąć tzw. efektu tunelowego. 

Umożliwia dostęp do dróg polnych oraz w niewielkim stopniu 

ingeruje w krajobraz i środowisko naturalne.

Elementy łagodzące efekty uderzenia oraz elastyczne strefy 

odkształcenia pochłaniają energię uderzenia w czasie kolizji 

i naprowadzają samochód z powrotem na drogę. Kabina 

pasażerska pozostaje nieuszkodzona. Zintegrowane strefy 

amortyzujące działają jak zderzak samochodowy, zapewniając 

odbicie pojazdu.

System może być łatwo dopasowany do lokalnych warunków, np. 

skarp, nierównego terenu, wjazdów na drogi polne, pojedynczych 

drzew lub ich grup.

Systemy Primus są oparte na  

najnowocześniejszych technologiach:

· Elastyczne elementy łagodzące efekty uderzenia

· Elastyczne strefy odkształcenia

· Zintegrowane elementy zrobione z polipropylenu zapewniające  

 skuteczną amortyzację

· Stabilna konstrukcja

· Łatwość połączenia z różnymi systemami barier

· Szybka i łatwa instalacja

Primus® chroni życie ludzkie w 

niebezpiecznych miejscach.
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