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BEGRÄNSNINGAR I 
VANLIGA SMIDESRÄCKEN

 Platsbesök och projektering krävs för 
att hantera nivåskillnader, vinkar och 
hörn

 Längre ledtid på grund av 
specialtillverkning i smidesverkstad, 
ytbehandling och leverans till 
byggarbetsplatsen

 Ofta krävs shims och särskilda 
distanser för att garantera lodräta 
ståndare

 Tidskrävande reparationer innebär 
höga underhållskostnader.

 Onödigt komplicerad installation, med 
littererade delar och exakta positioner 
som inte medger någon tolerans utan 
tidskrävande specialanpassningar

 Produktens integritet kan endast 
garanteras av en specialiserad 
besiktningsman.

 Varje installation kräver en enskild 
certifiering enligt EN-1317.
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RAILY DRS

RAILY DRS garanterar högre 
säkerhetsnivå och motståndskraft än 
traditionella räcken av liknande typ.

På grund av de unika egenskaperna 
kan RAILY DRS enkelt installeras direkt 
på plats utan behov av djupgående 
projektering. Raily finns i flera olika 
material, ytfinish och standardiserade 
storlekar och har testats enligt EN 1317-
6.

RAILY DRS, det nydanande och 
patenterade dynamiska räckessystemet, 
är den mest mångsidiga räckeslöningen 
på marknaden.

Tack vare de ledade fötterna och fritt 
glidande kopplingar av spjälor och 
längsgående beslag kan Raily DRS 
enkelt anpassas mot olika lutningar och 
kurvor.

DET DYNAMISKA RÄCKESSYSTEMET
“RAILY DRS“ 

Applikationer:

Broar och viadukter

Cykel- och gångvägar

Industriområden

Torg

Gator och trappor
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FÖRDELARNA MED  RAILY DRS

Certifiering enligt EN 1317-6

Tidseffektiv och enkel 
installation

Möjlighet att demontera 
och flytta till ny plats

Standardiserad produktion 
garanterar en högkvalitativ 
produkt med små toleranser

Raily DRS är överlägsen ur både 
tids- och kostnadsperspektiv jämte 
smidesräcken som svetsas ihop på 
plats.

Snabbt utbyte av skadade 
delar, modulära sektioner 
sparar tid och pengar

RAILY DRS är förmonterad 
och levereras som standard 
i sektioner om 2,0 resp. 2,5 
meter.

Enkel anpassning mot kurvor 
och hörn upp till 90° och 
lutningar upp till 17°. Hela 
55 cm höjdskillnad hanteras 
med en enda sektion.

Du slipper tidskrävande 
projektering tack vare den 
goda anpassningsförmågan 
hos varje sektion RAILY DRS. 
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RAILY DRS

Referensinstallationer

A. Raily DRS i cortenstål
 Mezzana (TN Italien)

B. Raily DRS i inoxstål
  Ventimiglia (IM Italien)

C. Raily DRS varmförzinkad
 Montevaccino (TN Italien)
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