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Да създадем нови пътища.

тишина в коловоза
Референции

11.

Особено горди ние сме с нашия сервиз. 

Вие получавате предложения за решения още 
по време на проектирането. Ние можем да Ви 
предложим тръжни текстове, чертежи, монтажни 
инструкции в медиен вариант и чеклисти по 
качествените изисквания на обекта. 

Ние държим постоянен контакт с специалистите 
ни, за да можем по всяко време и нужда от Ваша 
страна да Ви бъдем полезни. Вие със сигурност 
можете да получите полезна информация и помощ 
за проектирането на Вашия обект.

В рамките на внедряването на нашите системи 
можем да реализираме тестови монтажи. Просто 
попитайте!

Ползвайте нашия опит – ние сме по всяко време 
на разположение!

Нашите много добри отношения с клиенти, 
проектантски бюра и инженерни бюра ни позволяват 
да доразработваме наличните и да създаваме нови 
продукти. 

Ние постоянно подобряваме тези отношения за да 
можем да ползваме синергизма и компетентността на 
всички и от всички страни. Това си личи от нашите нови 
STRAILastic продукти.

По този повод ние организираме обучения за да 
максимализираме обмяната на опит. Вашите изисквания 
и опит се поемат директно от нашите колеги в отдел 
развойна дейност. На нашата интернет страница www.
strailastic.de може да заявите участие за обучение.
Допълнително Вие може да получите от нас полезна 
информация, която да улесни Вашата работа още при 
плануване. 

При необходимост ни изпратете Вашите въпроси и ние 
ще Ви разработим индивидуален проект и индивидуална 
оферта.



ТЕХНИКА & ФУНКЦИОНАЛНОСТ.
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Този вид модерна система като STRAILastic не е нито 
сложна , а още по-малко податлива.
Времето за монтаж на метър коловоз при STRAILastic_S 
в нормални условия не надвишава 1час/човек ( цялата 
система > от нивелацията до фугата )
Нашата нова система STRAILastic_P се монтира още 
по.бързо.

Бързо & Лесно.

Подобно на цип е и STRAILastic – без сложна 
поддръжка

При монтажа не са необходими специални 
машини.

Бързия монтаж се изплаща чрез по-малко 
разходи!

Всички продукти от семейството на STRAILastic са 
с дълъг живот и стабилна форма. Чрез ниските 
разходи от цикъла на живот ( LCC ) на всички 
системи STRAILastic  те са особено изгодни.

Като доставчик на системи ние винаги взимаме в 
предвид строителните дадености.

Вие получавате всички необходими елементи от 
една ръка и имате един партньор за разговори.

Строителните работи са планируеми а също 
така могат да се правят частични монтажи.

Плануването и разработката на всички части се 
правят от нас. 
Ползвайте нашия опит и компетентност при 
Вашето  плануване.По Ваше желание ние можем 
да извършим цялостния монтаж. 

Вие като специалисти със сигурност знаете, че 
базата за функционалност на системите е тясно 
свързана с правилният им монтаж.

Убедете се сами, че продуктите STRAILastic се 
монтират лесно & бързо!

 дълъг живот

 без поддръжка

 може да се създават индивидуални проекти   
 за всички видове горно строене

 възможен е частичен монтаж

 всички компоненти от една ръка ( доставчик   

 на системата )

09.



ЕКИПЕН ЕНТУСИАЗЪМ.

Иновации за бъдещето

Ще се радваме да направите контакт с нас:  www.strailastic.com и www.sbr.bg

С нашия мотивиран
и целенасочен екип
да направим нещата по.добри,
това беше нашето мото за
създаване на иновативни продукти с висока ефективност.10.



 

 Качество

 Нашия технически отдел проверява 
 всички суровини а освен това и на 
 изпитателните ни съоръжения се изпитват 
 всички новоразработки и продуктови 
 промени.

 Сертифицирани сме по ISO EN 9001, Q1 
 доставчик на немската железница и сме   
 собственици на патентите за нашите 
 продукти.

      Качествен контрол се прави и от външни   
 организации >

  Изпитание за въздействие при намалена   
  шумност и вибрации Дипл. Инж. Удо Ленц
  Инжинерно бюро Удерщат & Партнер, 
  Есен

  Технически университет Берлин

  Технически университет Мюнхен

  Изпитание за звукови емисии
  Мьолер & Партнер, Консултант Инж. за 
  звукови емисии

  Изпитания качествата на суровините
  LGA Qualitech GmbH ( от групата TÜV )

  изпитание на изолацията на паразитен 
  ток Техническа академия, Вупертал

  Изпитание на STRAILastic_USM за 
  трамвайните линии във Виена от Офи 
  технологии & иновации ГмбХ, Виена

  Изпитание на STRAILastic_K за RATP 
  Париж  Universite catholique de Louvan, 
  Белгия

Растящите изисквания на модерното общество поставят 
високи критерии към модерните транспортни средства 
в градски и извънградски условия касаещи трамвайни и 
влакови трасета. 
Повишаването на осовите натоварвания и неговата 
интензивност повишават преноса на вибрации и шум. 
В същото време чувствителността към тези дразнители 
значително се увеличава > жителите очакват значително 
намаляване на шума и вибрациите.

Със STRAILastic ние изграждаме обезшумителни системи 
на пазара, способни да отговорят на всяко индивидуално 
клиентско изискване.
Нашето мото е да създаваме нови стандарти.
Да сме винаги една крачка напред от моментното развитие.

Всички продукти от суровината гума ( еластомери ) 
се произвеждат в завода ни в Титмонинг на машини 
произведени по собствена разработка. 
Постоянен контрол на качеството, изпитания, сертификати 
и специални разработени тестове документират високата 
ефективност на продуктите STRAILastic.

Нашите системи ние напасваме към вида горно строене 
при ВАс.
По този начин ние Ви спестяваме усилия и работа. 
Продуктите STRAILastic се разработват съвместно с 
известни и сериозни транспортни организации и биват 
тествани от признати изпитателни институти.

Продукти, които не се боят от сравнения и ще Ви убедят с 
ефективността си по време на тяхната употреба.

Убедете се сами, че продуктите на STRAILastic успокояват 
релсовия път!

03.

тишина в коловоза.



Нашите системи.

06.

многостранно приложими & доказани пълнители 
за релсови камери, за всички видове релси с 
релсов жлеб

еластични елементи от вулканизиран гумен рециклиран 
гранулат, в следствие на което и отлична изолация на 
паразитните токове и много дълъг живот.
Лесен и бърз монтаж без залепване!

„ възходящ коловоз „ > 
премиумна система за високи изисквания

Тази система гарантира високоефективна защита от  шумове 
разпространяващи се в твърда среда и също така ефективна 
шумозащита. Демпферирането е само на релсата в така 
наречената „ релсова възглавница „ ( лилаво ), докато 
пълнителите за релсовите камери остават статични. По 
този начин се предотвратява търкането между пълнителите 
на релсовите камери и пътната настилка а също така се 
премахват срезните натоварвания по ръбовете на фугата. 
Система на бъдещето за шумо и виброизолация!

Доказана и иконмически изгодна 
система за шумо и виброизолация, с дефинирано 
демпфериране

Много добра изолация на шумове разпространяващи 
се в твърда среда посредством еластични елементи, 
отлична изолация на паразитните токове. Дефинируемо 
демпфериране чрез различни видове релсово лагеруване.
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Доказаната система за зелени коловози при всички 
видове горно строене

Пътя към зелен коловоз с много малка поддръжка минава 
през нашите системи за зелени коловози, както при 

релси с жлеб така и при виньолови релси. Добра вибро и 
шумоизолация, отлична изолация на паразитните токове, UV 
– стабилни и с дълъг живот > за което най-голям принос имат 
нашите вулканизирани гумени профили. При необходимост 

зелените коловози могат да бъдат преминавани от 
автомобили със специален режим на действие.

високи изисквания и най-малки 
разходи за поддръжка

Тази двукомпонентна система за зелен коловоз свързва 
всички предимства на нашите иновативни форми. 
Лесен монтаж ( без лепене ) с нашата капачка за  

скреплението създават общо капсуловане на релсите 
включително и петата на релсата.

Система - „ ЗВУКОВ АБСОРБЕР „

Тайната на този тежък пълнител е в специалната каучукова 
смес, неговата висока материална плътност както и 

специално разработената форма. 
Тази система следва мотото: 

Да спрем шума там където възниква!

подложна гума без странични ефекти

Оптималната плътност на материала и обособените 
дебелини на материала които сме създали на база опит на 
нашите клиенти и партньори доведоха до резултат, който 

убеждава дори и скептиците!



МОНТАЖ.
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      Стандартите на пръв поглед >

   висока ефективност, напр. при   
  STRAILastic_P поддаване на коловоза  
  до 1,5мм

   обезшумяване

   намаляване на вибрациите предавани  
  от твърди тела
 
   изолация на паразитните токове по  
  DIN EN 50122-2

   предимства вследствие    
  вулканизирани и възпроизвеждащи  
  се суровини а оттам и неизтриваеми  
  повърхности с голяма 
  UV – устойчивост.

STRAIL системи за железопътни прелези са концентрирани 
от вече повече от 30 години в производство на прелезни 
системи по размер. В повече от 50 страни в световен 
мащаб успешно свързваме при различни обстоятелства 
и условия находчивостта на нашето средно голямо 
предприятие със силните страни и ресурси на 
Групата КРАЙБУРГ с нейните 1800 служители. Чрез 
компетентността на Групата КРАЙБУРГ ние можем да 
дадем решения в областта на гумата, които са специално 
съобразени с клиентските изисквания.

С продуктите от семейството на STRAILastic ние 
разширихме нашата продуктова палета. Тласъкът за 
разработка на тези продукти беше да създадем система с 
по-висока ефективност от познатите на пазара такива.
Вече 12 години ние разработваме и произвеждаме 
еластични шумоизолиращи системи за трамвайни трасета.

Заедно с опита ни в областта на железопътното горно 
строене а и транспортните техники за STRAILastic от голямо 
значение са ползваните суровини. Вулканизираната 
гума гарантира висока стабилност и изключително дълга 
еластичност на продуктите ни.

Нашите вулканизирани гуми имат множество технически 
предимства за потребителите ( напр. устойчивост, якост, 
екологичност и др. )

От години ние продаваме системата за зелен коловоз 
STRAILastic_R.

В областта на релсите с жлеб STRAILastic_S с неговата 
дефинирана и възможна за настройка поддаваемост 
е от години изключително успешен в национален и 
интернационален мащаб.

Най-интересен от нашите нови продукти е системата 
STRAILastic_P,  с особено голямо въздействие на отделяне 
на релсата е дадена за патентоване. Пълнителите за 
релсовите камери остават в непроменено състояние 
при преминаване на подвижния състав и поддаване на 
коловоза. Резултатът е повече комфорт и почти никакви 
влияния върху прилежащото горно строителство.

Една друга новоразработка е STRAILastic_A. 
Пълнителите на релсовите камери изолират 
шума там където възниква, а именно в релсата.

По тези причини можем спокойно да кажем, че :
          поставя нови стандарти в 
обезшумяването и демпферирането на 
железопътни коловози.

ПОСТАВЯ НАВИ СТАНДАРТИ.
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Успокоява релсовия път - 
оттам и Вашето ежедневие.
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www.strailastic.com

STRAIL & STRAILastics sind Marken der 
Gruppe


