
Rendszer egy kézből!

V a s ú t i  e l e m
HHydro BGo BG

Teljes megoldás az egész pályára



Innováció.

Hightech.
Know-how.

Biztonság.

Hydro BG komplett rendszer.
Rendszer egy kézből.
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Az idő vonata:
Vasúti elemek rendszerben.

A Hydro BG egy átgondolt, komplett megoldást kínál a vasúti elemek

építéséhez: „Common-Rail” a legjobb tervben. A teljes kábelnyomvonal gyors és 

biztonságos előállítása az egymással tökéletesen illeszkedő BG-rendszer segítségével.

Felhasználási terület.

Vasút illetve metró területekhez kábelek vezetése úgy, hogy bármikor könnyen hozzá 

lehessen férni. Kábelek száraz és tiszta vezetése a vasúti pálya egész hosszában illetve 

a pályaudvarok területén.

Előnyök és felhasználás.

  masszív beton készelemek 

  a készelemek megfelelnek a vasúti statikai követelménynek

  a készelemek fix árainak köszönhetően pontos árkalkuláció készíthető

  az időigényes zsaluzási és betonozási munkálatok elmaradnak, mivel a

     készelemek komplettek: a készre gyártott kábel aknák bármikor beépíthetőek

  rövid vágányzár a gyors beépítésnek köszönhetően

  a beépítést követően a szakaszok bármely pontja könnyen elérhető

  rendszer előny: a BG beton készelemek egymással tökéletesen illeszkednek

     (lásd a 2. oldalon)
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Kábelcsatorna ráhelyezhető fedlaphoz

Kábelcsatorna belehelyezhető fedlaphoz

KÁBELCSATORNA TÍPUSOK

Technikai adatok a kábelcsatornákról a 6. oldalon
4

5 mm mély vájat a gérvágás
megkönnyítésére

Csak
a BG-nél!



BG KÁBELCSATORNA - Egy EXTRA a
vasútépítéshez!
Egy jó ötlet nem hagy kívánni valót maga után.

Elegáns kábelcsatorna betonból.

A Hydro BG a kábelcsatornák teljes választékát kínálja.

Termék kínálatunkban megtalálható a különböző méretű szabvány-kábelcsatorna 

ráhelyezhető vagy belehelyezhető fedlappal a BG-TK csatornától egészen az előre 

elkészített vájattal rendelkező kábelcsatornáig. 

A BG-TK kábelcsatorna a legkisebb a kínálatban. Ideális megoldás szűk

keresztmetszetre, illetve kevés kábel vezetésére.  

Minden kábelcsatorna már „előre kialakított” 5 mm mély vájattal készül. Így a

helyszínen pillanatok alatt egy pontos 22,5° vagy 15° gérvágás készíthető el. 

Ezáltal különböző szögek létrehozása is lehetséges és az akadályok egyszerűen 

„kikerülhetőek“.

Előnyök és felhasználás.

  12 különböző kábelcsatorna kivitel - minden felhasználási területhez alkalmas

  a kábelcsatornák elérhetőek ráhelyezhető illetve belehelyezhető fedlappal

  nagy precizitás és elmozdulás biztos - optikailag egységes kép

  hézag nélküli rendszer megakadályozza a nem kívánatos behatolásokat

     (pl. rágcsálók)

  speciálisan kifejlesztett beépítési eszközök - ezáltal a balesetek lehetősége

     és a beépítés ideje is csökken
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A tapasztalat fontos szerepet játszik a jó „vezetéshez”.

cikkszám kábelcsatorna belehelyezhető fedlaphoz belső méret (h x sz x m)külső méret (h x sz x m) súly (kb.) db/raklap
41006 kábelcsatorna K 20 belehelyezhető fedlaphoz 1000 x 250 x 160 mm 1000 x 410 x 290 mm 137 kg 8
41007 kábelcsatorna K 30 belehelyezhető fedlaphoz 1000 x 350 x 160 mm 1000 x 510 x 290 mm 153 kg 8
41008 kábelcsatorna K 40 belehelyezhető fedlaphoz 1000 x 430 x 160 mm 1000 x 610 x 290 mm 169 kg 6
41009 kábelcsatorna K 50 belehelyezhető fedlaphoz 1000 x 560 x 160 mm 1000 x 740 x 290 mm 188 kg 4
41010 kábelcsatorna K 60 belehelyezhető fedlaphoz 1000 x 680 x 160 mm 1000 x 860 x 290 mm 210 kg 4

Kábelcsatorna - ráhelyezhető vagy belehelyezhető fedlaphoz
Felhasználási területe főként a pályaudvarokon, de gyakori a vasúti pálya melletti beépítése is, tetszőleges 

hosszban alkalmas bármely elektromos kábel, mint pl. jel és energiaellátó kábel, telefonvezeték vezetésére. 

A masszív fedlapnak köszönhetően gyalogjárdaként is használható

cikkszám kábelcsatorna ráhelyezhető fedlaphoz belső méret (h x sz x m)külső méret (h x sz x m) súly (kb.) db/raklap
41035 kábelcsatorna TK 1, ráhelyezhető fedlaphoz 1000 x 112 x 105 mm 1000 x 170 x 140 mm 29 kg 49
41040 kábelcsatorna TK 2, ráhelyezhető fedlaphoz 1000 x 150 x 140 mm 1000 x 213 x 175 mm 38 kg 25
41001 kábelcsatorna K 20 ráhelyezhető fedlaphoz 1000 x 200 x 160 mm 1000 x 280 x 215 mm 72 kg 20
41002 kábelcsatorna K 30 ráhelyezhető fedlaphoz 1000 x 300 x 160 mm 1000 x 380 x 215 mm 84 kg 12
41003 kábelcsatorna K 40 ráhelyezhető fedlaphoz 1000 x 400 x 160 mm 1000 x 480 x 215 mm 97 kg 10
41004 kábelcsatorna K 50 ráhelyezhető fedlaphoz 1000 x 500 x 160 mm 1000 x 600 x 215 mm 116 kg 10
41005 kábelcsatorna K 60 ráhelyezhető fedlaphoz 1000 x 600 x 160 mm 1000 x 700 x 215 mm 134 kg 6

Tartozékok
a kábelcsatornába helyezett válaszfal biztosítja a a kábelcsatornába fektetett, különböző típusú 

vezetékek elválasztását. A válaszfal NM 300-as mérettől építhető be. Az olajozott juta kötél a fedlap 

felfekvését biztosítja.

cikkszám tartozékok méretek (h x sz x m) súly (kb.) db/raklap
41024 válaszfal 495 x 35 x 200 mm 6 kg 120

41023
olajozott juta kötél a fedlap felfekvéséhez, átmérő kb. 14 mm,
1 kg = kb. 7,5 m

0,13 kg/m 36m/csomag
Válaszfal, L = 495 mm
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Egyedi-kábelcsatorna - ráhelyezhető fedlaphoz
A kábelcsatornákból a BG egyedi projekteket és igényeket is kielégít.

cikkszám egyedi-kábelcsatorna belső méret (h x sz x m)külső méret (h x sz x m) súly (kb.) db/raklap
41065 Kábelcsatorna WL, ráhelyezhető fedlaphoz 1000 x 413 x 335 mm 1000 x 504 x 400 mm 165 kg 6
41070 Kábelcsatorna KV, vezeték csatorna fedlaphoz 1000 x 230 x 220 mm 1000 x 343 x 280 mm 107 kg 9

Kábelcsatorna - ráhelyezhető fedlappal 
H =1000 mm

sz - belső
sz - külső

m
 -

 k
ül

ső

m
 -

 b
el

ső

Kábelcsatorna - belehelyezhető fedlap
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Kábelcsatorna WL - ráhelyezhető
fedlappal, H =1000 mm

cikkszám kábelcsatorna fedlap külső méret (h x sz x m) súly (kb.) db/raklap
41036 BG-TK I kábelcsatorna fedlap 500 x 170 x 35 mm 6 kg 120
41041 BG-TK 2 kábelcsatorna fedlap 500 x 210 x 35 mm 8 kg 100
41131 kábelcsatorna fedlap K 20 500 x 300 x 65 mm 21 kg 48
41132 kábelcsatorna fedlap K 30 500 x 400 x 65 mm 28 kg 36
41123 kábelcsatorna fedlap K 40, makrószál erősített 500 x 500 x 65 mm 36 kg 24
41124 kábelcsatorna fedlap K 50, makrószál erősített 500 x 630 x 65 mm 44 kg 24
41125 kábelcsatorna fedlap K 60, makrószál erősített 500 x 750 x 65 mm 53 kg 16
41071 BG-KV vezeték csatorna fedlaphoz 500 x 340 x 65 mm 25 kg 36

Kábelcsatorna fedlap, L = 500 mm

sz

30
/6

0

35
/6

5

Kábelcsatorna fedlap
a kábelcsatorna fedésére szolgál és védi a lefektetett vezetékeket a sérülésektől és az időjárás 

viszontagságaitól.  A fedlapokat szabvány szerint szálerősítéssel illetve anélkül gyártjuk - kívánságra.



1. Tartós teherbíró kavicságy készítése, a hatályos
vasútépítési előírásoknak és az általánosan ismert technikai
szabályzatoknak illetve irányelveknek megfelelően.

2. A kábelcsatorna lefektetése kavicságyba (5/8) vagy
filter beton X0 (a) szemcsenagyság 16 mm történjen. A 
beton elemeket kissé alá kell támasztani, továbbá  ügyelni 
kell a pontos szintbe illesztésre, (felsőfedő él = terep 
szint).

3. Befedésnél / az oldalak fagy elleni tömítésekor, a meddő 
anyagok eltávolításakor figyelni kell arra, hogy a kábel
csatornák ne sérüljenek meg illetve ne mozduljanak el.

4. A kábelcsatornák beépítése során ügyelni kell arra,
hogy a fellépő vízszintes erők ne terheljék.

5. A kábelcsatorna fedlap elhelyezésénél ügyelni kell a 
fedlapok tiszta felfekvésére (ajánljuk juta kötél közbenső 
használatát). 

6. A masszív fedlapnak köszönhetően gyalogjárdaként is 
használható, de nem szabad motoros járművel közlekedni 
rajta. A fedlapok nagyobb terhelés esetén megsérülhetnek.

Általános tudnivalók: 
A kábelcsatorna lefektetése megfelelő emelő szerszámmal 
történjen, mint pl.: daru, markoló vagy BG emelőszerszám.

Beépítési útmutató a szakszerű beépítéshez.

kavicságy/
zúzottkő 

felépítmény terv
előírásoknak
megfelelően

nemez 

filter beton vagy kavicságy
(legalább 5 cm)

mélyépítés terv
előírásoknak megfelelően
(fagyvédelem)

mélyépítés terv
előírásoknak megfelelően
(fagyvédelem)

nemez 

filter beton vagy kavicságy

(legalább 5 cm)

kavicságy/
zúzottkő felépítmény terv

előírásoknak
megfelelően

kavicságy/
zúzottkő 

felépítmény terv
előírásoknak
megfelelően

nemez 

filter beton vagy kavicságy
(legalább 5 cm)

föld/zöldfelület

mélyépítés terv
előírásoknak megfelelően
(fagyvédelem)

homokos kavicságy
(kb. 10 cm)

7



KÁBEL AKNA - 6 részes kivitel!
Alkatrészenként szállított, egy pillanat alatt összeszerelhető.

Beton készelemek vasútépítéshez.

A vasúti pálya építéséhez nem csak különböző kivitelű kábelcsatornákat gyártunk, 

hanem minden más építési elemet, amelyre szükség lehet a kábelek elhelyezésére. 

Ehhez csak egy kapcsolattartó személyre van szükségünk.

További információk - lásd 10. és 11. oldal.

Kábel akna 5 általános méretben.

A kábel aknát 6 különálló elemben gyártjuk és szállítjuk: alaplap, 4 oldalfal és fedlap. 

A helyszínen az egymáshoz illeszkedő készelemeket egy pillanat alatt összeállítjuk és 

rögzítjük. Kérésre az alkatrészeket gyárilag beépítjük.

Előnyök és felhasználás.

  a készelemek fix árainak köszönhetően pontos árkalkuláció készíthető

  kis súlyú elemek - nem szükséges nehéz emelő a lefektetéshez

  rövid vágányzár a gyors beépítésnek köszönhetően

  a beépített csavarmenetes hüvelyek lehetővé teszik a gyors és biztos

     összeépítést a helyszínen

  akna stabil horonyrendszerrel

  könnyebb szállítás és összeszerelés a bebetonozott hüvelyeknek

     köszönhetően

  a kábel aknák fedlapját kívánságra beépítjük vagy egyedileg legyártjuk
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KÁBEL AKNA NM 400

Az aknák műszaki adatait lásd a 10. oldalon

A sokrétűség határok nélküli lehetőséget jelent.

Kábel akna - 5 szabvány méretben
Az aknák munkagödörként is használhatóak a kábelek bekötő- vagy elosztó pontjainál és 

csatornakereszteződéseknél. A kábelek ezekben az aknákban tárolhatóak is, ha a későbbiekben a 

kábelszakasz hosszabbítása szükségesé válik. Színt különbözőségek kiegyenlítésére is alkalmas (pl. 

vágánykereszteződéseknél). 

cikkszám  kábel akna 6 részes belső méret (h x sz x m) külső méret (h x sz x m) súly (kb.)
40021 kábel akna K 20, 6 kész elemben 1750 x 1500 x 1800 mm 2070 x 1820 x 2200 mm 8.482 kg
40022 kábel akna K 30, 6 kész elemben 2000 x 1500 x 1800 mm 2320 x 1820 x 2200 mm 9.215 kg
40023 kábel akna K 40, 6 kész elemben 2000 x 1750 x 1800 mm 2320 x 2070 x 2200 mm 10.028 kg
40024 kábel akna K 50, 6 kész elemben 2500 x 2000 x 1800 mm 2900 x 2400 x 2200 mm 14.612 kg
40025 kábel akna K 60, 6 kész elemben 3000 x 2000 x 1800 mm 3400 x 2400 x 2200 mm 16.482 kg
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Oldalnézet Felülnézet

Ellenőrző akna - 2 szabvány méretben
Alkalmazása túlnyomórészt pályaudvarokon, mint közbülső akna a kisebb vezeték szakaszok bekötéséhez. 

Órákhoz, hangszórókhoz, lámpákhoz stb. Kívánságra a be és kimeneti fedlapokkal szállítjuk.

cikkszám  ellenőrző akna egyrészes belső méret (h x sz x m) külső méret (h x sz x m) súly (kb.)
40050 ellenőrző akna egyrészes, egy készelemből   700 x 700 x 1030 mm 1020 x 1020 x 1200 mm 1.664 kg
40051 ellenőrző akna két részes, egy készelemből 1440 x 700 x 1030 mm 1760 x 1020 x 1200 mm 2.493 kg
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Beépítési útmutató a 6 részes kábel aknához. 

Általános tudnivalók: 
A kábel aknák részeit arra alkalmas emelő szerszámmal 
fektessük le, mint pl.: daru vagy markoló. 

1. Építési gödör kiásása.

2. Vékony alap réteg kibetonozása.

3. Az alaplapot a beton rétegre fektetjük és beállítjuk.

4. Az első oldallapot függőlegesen az alaplapra helyezzük 
és rögzítjük. 

5. A második oldallapot az először behelyezett jobb
sarkához illesztjük és a velük szállított csavarral rögzítjük. 
3. és 4. oldalfallal ugyanígy járunk el.

6. Az akna tető (nyak vagy nyak nélkül beleértve
beépített öntöttvas fedlapot) teljessé teszi a kész aknát.

Az aknafalak gyárilag menetes hüvellyel készülnek, amelyek a hozzájuk
tartozó szerszámmal gyors összeszerelést tesznek lehetővé.



Nehéz a választás? - BG a megoldás!
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Lépjen velünk kapcsolatba - Szívesen adunk felvilágosítást!

Köztesakna - 2 szabvány méretben
Optimális védelmet nyújt és könnyű hozzáférést nyújt a hüvelyekhez (kábelek összekapcsolásánál ill.

elágazásánál). A kábelcsatornával párhuzamosan kell beépíteni.

cikkszám  köztesakna belső méret (h x sz x m) külső méret (h x sz x m) súly (kb.)
41160 köztesakna K 20, fedlap nélkül 4020 x 500 x 400 mm 4180 x 680 x 540 mm 1.450 kg
41161 köztesakna K 30, fedlap nélkül 3020 x 500 x 400 mm 3180 x 680 x 540 mm 1.100 kg
41162 köztesakna K 40, fedlap nélkül 3020 x 620 x 450 mm 3180 x 800 x 590 mm 1.300 kg

Kábelcsatorna bekötőelem - 5 méretben ill. kivezetés
A kábelcsatorna és a bekötő akna tökéletes csatlakozását biztosítja. Ez a készelem szolgál a csatorna és 

az akna közti rész szintkiegyenlítésére.

cikkszám  kábelcsatorna bekötőelem súly (kb.)
41100 kábelcsatorna bekötőelem K 20, Hossz max.: 2500 mm, magasság mix. 1643 mm 2.000 kg
41101 kábelcsatorna bekötőelem K 30, Hossz max.: 2500 mm, magasság mix. 1643 mm 2.150 kg
41102 kábelcsatorna bekötőelem K 40, Hossz max.: 2500 mm, magasság mix. 1643 mm 2.300 kg
41103 kábelcsatorna bekötőelem K 50, Hossz max.: 2500 mm, magasság mix. 1643 mm 2.400 kg
41104 kábelcsatorna bekötőelem K 60, Hossz max.: 2500 mm, magasság mix. 1643 mm 2.500 kg

cikkszám  végzáró súly (kb.)
40200 végzáró 2 x 2 kivezetéssel, beépítve 25 kg
40201 végzáró 2 x 3 kivezetéssel, beépítve 36 kg
40202 végzáró 2 x 4 kivezetéssel, beépítve 47 kg
40203 végzáró 2 x 6 kivezetéssel, beépítve 70 kg
40209 duplahüvely Flex csőhöz NM 100, beépítve 0,1 kg
40210 duplahüvely PVC csőhöz NM 100, beépítve 0,1 kg

Végzáró
kérésre a bekötő akna oldalfalába gyárilag beépítjük. A vezetékek a könnyebb és tisztább telepítésére 

szolgál. 

cikkszám  kábel akna fedlap súly (kb.)
40213 kábel akna 700/700, B 125 kN, beépített szellőzővel öntöttvasból vagy anélkül 130 kg
40214 kábel akna 700/700, D 400 kN, beépített szellőzővel öntöttvasból vagy anélkül 248 kg
40215 kábel akna 1440/700, B 125 kN, beépített szellőzővel öntöttvasból vagy anélkül 237 kg
40216 kábel akna 1440/700, D 400 kN, beépített szellőzővel öntöttvasból vagy anélkül 480 kg

Kábel akna fedlap
öntöttvasból - B125 kN és D 400 kN terhelési osztályban - a kábel akna fedésére szolgál, védi a lefektetett 

vezetékeket a sérülésektől és az időjárás viszontagságaitól. 

A kábel akna fedlapot kérésre gyárilag beépítjük.  



Hydro BG - 
ICE vonat sebességű szolgáltatások és knowhow.

Támaszkodjon szolgálatainkra.

Szakembereink tapasztalatára és tudására

támaszkodva segítséget nyújtunk a tervezéstől

egészen a kivitelezésig. A kábelcsatornák gyors 

lefektetését, nagymértékben megkönnyíti az általunk 

kifejlesztett emelőszerszám.

 

Támaszkodjon tapasztalatainkra, szívesen állunk

rendelkezésére és adunk felvilágosítást.

V a s ú t i  e l e m
Hydro BGo BG

Hydro BG Kft., HU-1239 Budapest, Európa u. 6.,

Tel.: + 36 (1) 421-8542, Fax: + 36 (1) 421-8543, e-mail: hydrobg@hydrobg.hu, www.hydrobg.hu

A Hydro BG vízelvezető rendszerek
nem marad megoldatlan kívánság.

Vízelvezető rendszerek teljes palettája, a kiváló 

minőségű betonból készült kész idomokon át

egészen a magas felületi vízelvezetésig. Speciális 

megoldásokat is kínálunk igényes vevőinknek

lemezfolyóka programunkból. 

A Hydro BG különböző csatornarendszereket 

kínál, járdákhoz, garázs- és udvarbejáratokhoz, nagy

forgalmú autóutakhoz illetve akár repülőterek

vízelvezetéséhez.
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Hydro BG -
minden feladatra a tökéletes megoldás.


