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¡ATENCIÓ! No s'inclouen els cargols anclatges per subjectar el suport/pilar a l'asfalt/sòl. 
Recorda que els cargols o anclatges que triïs han de ser els adequats per a l’asfalt/sòl on 
aniran subjectats, i que tingui la resistència suficient. Si no estàs segur, posa't en contacte amb 
el nostre tècnic especialitzat.



1 Presentació dels elements pel muntatge

2 Sentit del muntatge i implantació de la barrera 
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3 Implantació dels pilars i de l’element ocultador 

Fixar el primer pilar (situat entre la primera barrera del muntatge i la barrera inicial) a 
600 mm respecte al nivell de la calçada i de forma que la part plana del mateix quedi al 
cantó de la calçada. 

Nota: veure esquema a la pàgina 3 per a la ubicació del primer pilar 

Mitjançant el cargol TRCC Ø16x120mm, la 
femella de Ø16 i la volandera de Ø16, fixar 
l’element ocultador al primer pilar de forma 
que quedi lliure 80 mm respecte al límit del 
pilar. 

Nota: el cargol s’ha de col·locar a la zona baixa del forat ovalat del 
primer pilar. 

4 Muntatge de la primera barrera 

Fixar el segon pilar a 3 m del primer per a una barrera de 4m i a 1 m del primer en cas 
que la barrera sigui de 2m. 

Nota: veure esquema a la pàgina 3 per a la ubicació del segon pilar 

Sobre una barrera pre-armada (formada per una platina de reforç i dos elements de fusta 
de Ø180mm) col·locar en ambdós extrems una brida de muntatge per l’interior de la 
platina de reforç i a 0.5 m de l’extrem. 
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Muntar la barrera sobre els dos primers pilars mitjançant femelles i volanderes de Ø16. 

5 Muntatge de les altres barreres 

Sobre una barrera premuntada, fixar una platina d’unió a 
l’extrem amb els cargols TRCC Ø16x150, les femelles i les 
volanderes de Ø16. 

Fixar el tercer pilar: 
Per a les barreres de 4m fixar el tercer pilar a 4m 

del segon pilar. 
Per a les barreres de 2m fixar el tercer pilar a 2m 

del segon pilar. 

Nota: veure esquema a la pàgina 3 per a la ubicació del tercer pilar 

Entrar l’extremitat lliure de la segona barrera a la 
platina d’unió de la barrera anterior i fixar-la amb els 
cargols TRCC Ø16x150, les femelles i les volanderes de Ø16. 

Col·locar una brida de fixació a l’altre extrem ajustant la posició al tercer pilar. Repetir el 

procés per a les següents barreres. 
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6 Muntatge de les barreres inicials i finals 

Un cop acabat el muntatge de tota la barrera, fixar dues platines d’unió als dos extrems 
de la barrera mitjançant els cargols TRCC Ø16x150, les femelles i les volanderes de 
Ø16. 

Fixar dos pilars a 4.30 m de distància respecte al primer i últim pilars fixats 
anteriorment, de manera que el límit superior del suport quedi a l’alçada de la 
calçada. 

Nota: veure esquema a la pàgina 3 per a la ubicació dels pilars inicials i finals. 

Fixar les barreres d’inici i final de la mateixa manera que les barreres centrals fent servir els 
cargols TRCC Ø16x150, les femelles i les volanderes de Ø16. 

7 Reglatge de la barrera 

Un cop anivellada la barrera ajustant els diferents ancoratges, collar totes les 
fixacions i assegurar amb un clau la part superior dels pilars de recolzament per a 
immobilitzar el conjunt.  
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8 Muntatge de l’ocultador posterior pel pilar (opcional) 

Col·locar l’element ocultador als pilars i fixar-lo amb un cargol. 

9 Muntatge de l’ocultador posterior per a la barrera (opcional) 

Col·locar l’element ocultador a la barrera sobre la platina de reforç i fixar-lo amb els 
cargols. 
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