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Tekniske data:

Dimensjoner:     60x240x3980mm  
Materiale:     Polyetylen, High Density 
Farge:     Grå, sort, grønn 
Skadeklasse:   2
Densitet:      0,96 kg/dm3 
Testet etter:        TS-1317-8
     og EN-1317-2

STAR MC-rekkverk er en underskinne som skal monteres 
under stålskinnerekkverket (autovernet). 
 
Underkjøringshinderet er konstruert for å fange opp  
MC-føreren slik at han ikke treffer rekkverksstolpene.  
Rekkverket er EU-godkjent.

STAR MC-rekkverk er utviklet og testet i henhold til  
TS-1317-8.  
 
STAR MC-rekkverk er godkjent i henhold til klasse C60 og 
skadeklasse 2.

STAR ble testet installert på vårt N2 Vik W3-rekkverk.  
CE-godkjenningen gjelder derfor i kombinasjonen Vik W3 
med STAR MC-rekkverk i henhold til EN-1317-2.



Art.nummer Dimensjon Farge Vekt/stk. (kg)
60300 60x240x3980mm Grå
60310
60320
60330 M10x80mm
60331 M10x220mm

Grå
Sort

STAR MC underskinne med skjøtestykke
STAR MC endeavslutning
STAR MC ekstra skjøtestykker
Bolter for sigmastolpe
Bolter for tre-/plaststolpe

Produkt
17,4 / 18,7*

5,0
0,25
NA
NA

*Vekt med skjøtestykker

STAR MC-Rekkverk 
STAR MC-rekkverk er en skinne som monteres under selve 
vegrekkverkskinnen for beskyttelse av motorsyklister ved 
velt.

STAR MC-rekkverk er blitt testet i henhold til de europeiske 
normer angitt i TS 1317-8 og EN 1317-2. Vegdirektoratet har 
godkjent STAR MC-rekkverk for bruk i Norge montert på  
stål-, plast- og trestolper.
 
STAR MC-rekkverk består av 4 plastrør med 60 mm diameter som er sveiset sammen til en underskinne med bredde på 
240 mm og i en lengde på 3980 mm. Denne underskinnen skal festes til stolper med 2 m avstand mellom stolpene med 
en bolt til hver stolpe. Underskinnene blir festet til hverandre med et teleskopisk system som gir disse en mulighet til å 
utvide seg eller trekke seg sammen ved temperaturendringer. Underskinnene og teleskopsystemet er laget av polyetylen 
som er noe elastisk og har evnen til å oppta en betydelig mengde energi ved deformasjon.

Produktet er laget for å sikre de myke trafikantene som ferdes på 
veiene våre.

Buet endeavslutning i hver ende av rekkverket.

Teleskopisk skjøtestykke
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