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Acrow

• Modulokból álló rácsos tartó

• Könnyen telepíthető, 

egyszerű kialakítású 

hídszerkezet

• 60 éve, 5 földrészen, több 

mint 50 országban



Alkalmazás

• Ideiglenes közúti / vasúti híd

• Végleges híd

- Természeti katasztrófák 

sújtotta helyeken, gyors 

megoldás

• Gyalogos híd

• Kerékpáros híd



ACROW®  700XS moduláris hidak
Alkalmazás:
- ideiglenes vagy állandó közúti híd
- vasúti híd
- ideiglenes vagy állandó gyalogos híd, kerékpáros híd
- technológiai híd csővezetékek számára
- szélessége 3,5 m – 11 m között változik
- a megépíthető maximális fesztáv több mint 70 m.

Előnyök:
- 100%-ban újrafelhasználható,
- gyors, egyszerű építés,
- kis élőmunka igény,
- egyszerű szállíthatóság,
- bérelhető/megvásárolható,
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A rendszer alapelemei:

Rácsos tartó panelek 2,29 m x 3,048 m méretben,
Melyek csapszegekkel és csavarokkal rögzíthetők 
egymáshoz.

Keresztirányú I tartók, melyek biztosítják a hat 
alapszélességet: 3,65 m; 4,14 m; 5,48 m; 7,31 m; 9,14 m; 
10,96 m

Csavarokkal rögzíthető egyedi ortotróp acél pályalemez 
panelek, melyek hatékony keresztirányú teherelosztást 
biztosítanak.

A pályalemezre epoxi- vagy aszfaltburkolat kerülhet.
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1,5 m széles konzolos kialakítású gyalogos modul, mely a rácsostartó 
paneleken kívül helyezkedik el, ezáltal elválasztva a gyalogosokat a 
járműforgalomtól

A rendszer alapelemei:
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Méretezés
• Szélesség 3,65 – 10,96 m

• Méretezés: teherbírás és fesztávolság            

szerkezeti kialakítás

www.viaconhungary.hu



Teherbírás
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Korrózióvédelem
Felületi bevonat: MSZ EN ISO 1461 szerint 

(610 g/m2)



Két- vagy többtámaszú szerkezet



Építés - szerelés

• Előszerelés után egy elemként beemelve
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Moduláris híd - Skwierzyna www.viaconhungary.hu
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Skwierzyna



Moduláris híd - Radzimów www.viaconhungary.hu



Sióagárd

Híd teljes hossza: 70,4 m 24,38 m +36,58 m +9,14 m



Kocsipálya szélessége: 4,14 m (egysávos 3,00 m)

Gyalogjárda szélesség: 1,5 m













Sióagárd











Próbaterhelés (2017. 09.02.)

BME Hidak és Szerkezetek Tanszék

4 db 29 t. tömegű négytengelyes tgk.



12 db teherállás



Maximális számított lehajlás: 51,4 mm

Maximális mért lehajlás: 43,4 mm



20t & 4 db 29 t  (116 t)





2018.01.04. szétszerelés megkezdése











- 7 nap alatt szétszereltük, (144 tonna)

- 7-8 napon 6 db tehergépkocsival elszállítottuk az elemeket



- 7 nap alatt szétszereltük, (144 tonna)

- 7-8 napon 6 db tehergépkocsival elszállítottuk az elemeket

2018.01.11. az utolsó kamion is elhagyja  amunkaterületet



Előnyök

• Gyorsan és egyszerűen, kis 

élőmunka-igénnyel megépíthető / 

szétszerelhető

• Helyi adottságokhoz 

alkalmazható, kombinálható 

(modulok)

• Költségtakarékos

• 100 %-ban újra felhasználható

• Bérelhető / megvásárolható
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Mezőkomárom-Szabadhídvég

Támaszköz: 42,52 m 

Tömeg: 124 tonna

Elemek érkezése, szerelés megkezdése: 2018.06.12.



Köszjük megtisztelő 

figyelmüket!
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