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Wprowadzenie
Budowa urządzeń dylatacyjnych  
TENSA®MODULAR jest oparta na nastę-
pującej koncepcji: łączne przemieszczenie 
krawędzi ustroju nośnego jest podzielone 
stalowymi profilami pośrednimi (zwany-
mi lamelami) na kilka mniejszych prze-
mieszczeń zwanych modułami urządzenia. 
Umożliwia to kompensację przemieszczeń 
konstrukcji o wartościach przekraczają-
cych 2’000 mm. Jednocześnie zapewniona 
zostaje swoboda obrotów wokół wszyst-
kich osi układu.
Poszczególne moduły urządzenia są 
uszczelnione profilami gumowymi, zapew-
niającymi całkowitą szczelność urządzenia 
w poziomie nawierzchni. Przemieszczenia 
lameli względem siebie są regulowane 
przez niezależny, elastyczny system stero-
wania. 
Urządzenia dylatacyjne TENSA®MODULAR 
są stosowane w obiektach mostowych, 
których przemieszczenia krawędzi przęsła 
przekraczają 100 mm.
Montaż tak zwanych płyt sinus na po-
wierzchni urządzenia, pozwala zreduko-
wać hałas powodowany przejazdem pojaz-
dów nawet o 80 %.

Właściwości
Wymagania, którym urządzenia dylatacyj-
ne muszą sprostać przez wiele lat są bar-
dzo wysokie. Rozwiązania konstrukcyjne 
opracowanych przez firmę mageba urzą-
dzeń dylatacyjnych TENSA®MODULAR, 
były ciągle rozwijane przez ostatnie dzie-
sięciolecia. Obecna 4-ta generacja syste-
mu w pełni spełnia te wysokie wymagania.
Wielomodułowe urządzenia dylatacyjne 
TENSA®MODULAR, jak sugeruje to ich na-
zwa, zostały zaprojektowane jako system 
modułowy, z wykorzystaniem sprawdzo-
nych komponentów. 
Każdy moduł urządzenia wraz z profilem 
uszczelniającym pozwala na przemiesz-
czenia do 80 mm, oraz do 100 mm przy 
zastosowaniu płyt sinus. W specjalnych 
przypadkach możliwe jest zwiększenie 
maksymalnej wartości przemieszczeń po-
jedynczego modułu. 
Liczba modułów oraz lameli wynika z łącz-
nego przemieszczenia jakie urządzenie 
musi zrealizować.

Części i komponenty
Profile pośrednie - lamele ① opierają się 
na belkach trawersowych ② objętych 
przez stalowe ramki ③. Belki trawerso-
we są rozpięte są pomiędzy obudowami 
(skrzynkami trawersowymi) ④ wbudo-
wanymi po obu stronach konstrukcji. Za-
równo lamele jak i trawersy opierają się  
i przemieszczają pomiędzy wysokiej jakości 
elementami polimerowymi i elastomero-
wymi pełniącymi funkcję łożysk i tłumików. 
Przemieszczenia lameli względem siebie  
i wzdłuż trawers regulowane są przez 
sprężyny gumowe. Profile uszczelniające 
⑤, zamocowane pomiędzy lamelami oraz 
między lamelami i profilami skrajnymi ⑥ 
zapewniają trwałą szczelność systemu.

Charakterystyka produktu

Schemat urządzenia dylatacyjnego 
TENSA®MODULAR 

①

②

③
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Urządzenia dylatacyjne

1    Montaż urządzenia na moście Run Yang                 
w Chinach

2 Urządzenie TENSA®MODULAR wyposażone 
w płyty sinus

3 Zamontowane 24-modułowe urządzenie
o wadze 41 ton, umożliwiające przemieszczenia
o wartości 1’920 mm

4 System kontroli rozwarcia modułów z widocz-
nymi sprężynami sterującymi

5 Nisze dylatacyjne przed betonowaniem

Korzyści dla Klientów
Najważniejsze cechy
• Możliwość swobodnych, trójwymia-

rowych przemieszczeń i obrotów 
• Całkowita wodoszczelność systemu
• Uniwersalność i możliwość konfi-

guracji odpowiednio do wymagań 
Klientów 

• Możliwość stosowania na wszystkich 
typach obiektów mostów

• System oparty na sprawdzonych  
i dokładnie przetestowanych kompo-
nentach i częściach

• Obniżony poziom hałasu po zamon-
towaniu płyt sinus

Konstrukcja 
• Zwiększona trwałość, dzięki uniknięciu 

połączeń spawanych w najbardziej ob-
ciążonych obszarach.

• Wszystkie elementy podlegające na-
turalnemu zużyciu, są zamocowane za 
pomocą połączeń śrubowych i w razie 
potrzeby mogą być łatwo wymienione 
bez zakłócania ruchu.

• Montaż urządzeń wymaga relatywnie 
niewielkich nisz dylatacyjnych. Asyme-
tryczny system podparcia umożliwia 
łatwe dostosowanie do lokalnych uwa-
runkowań związanych z ograniczonym 
miejscem w konstrukcji.

• Usytuowanie belek trawersowych 
wzdłuż osi ustroju nośnego ułatwia uło-
żenie zbrojenia nisz dylatacyjnych.

Funkcjonalność
• Dzięki wstępnie elastycznie sprężonym 

połączeniom stalowych elementów, 
urządzenia są one odporne na obciąże-
nia zmęczeniowe.

• Elastyczny system kontroli rozwarcia 
tłumiąc obciążenia dynamiczne od ru-
chu pojazdów, wydłuża żywotność urzą-
dzenia. 

• Sprężone łożyskowanie tłumi uderzenia 
i wibracje, jednocześnie umożliwiając 
duże przemieszczenia poprzeczne, prze-
mieszczenia pionowe i obroty.

• Płyty sinus, które mogą być opcjonalnie 
zamontowane w strefie jezdni, zmniej-
szają hałas spowodowany ruchem koło-
wym nawet o 80 %, dzięki czemu urzą-
dzenia te można stosować na obszarach 
chronionych przed hałasem.
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1 Zakres przemieszczeń pionowych
2 Zakres przemieszczeń poprzecznych

Przemieszczenia urządzenia
Urządzenia TENSA®MODULAR umożliwia-
ją przemieszczenia we wszystkich kierun-
kach, przy jednoczesnych obrotach wokół 
dowolnej osi. Elastyczny system kontroli 
rozwarcia modułów pozwala na znaczne 
przemieszczenia poprzeczne oraz pionowe 
nie wywołując jednocześnie dodatkowych 
sił wewnętrznych.
W razie potrzeby, aby zwiększyć zdolność 
ruchu poprzecznego do wielkości odpo-
wiadającej przesuwom podłużnym, obu-
dowy belek trawersowych mogą zostać 
zaprojektowane w kształcie trapezowym.
To oznacza, że belki trawersowe mogą 
obracać się do 45 stopni w stosunku do 
osi ustroju nośnego. Ta prosta adaptacja 
geometryczna stanowi istotną zaletę urzą-
dzenia dylatacyjnego TENSA®MODULAR: 
funkcjonalność i konstrukcja całego syste-
mu pozostaje taka sama dla małych i du-
żych przemieszczeń poprzecznych.
Poniższa tabela przedstawia maksymalne 
wartości przemieszczeń podłużnych i po-
przecznych urządzeń TENSA®MODULAR. 
Przemieszczenia poprzeczne podane są 
przy całkowicie zamkniętych modułach.

Usytuowanie i przemieszczenia w skosie 
Urządzenia dylatacyjne zwykle są monto-
wane prostopadle to osi mostu, a prze-
mieszczenia są skierowane równolegle do 
tej osi. Możliwe jest również zaprojekto-
wanie urządzeń w skosie do osi mostu lub 
dla przemieszczeń podłużnych nierówno-
ległych do jego osi. W takich przypadkach, 
belki trawersowe mogą być usytuowane 
wzdłuż osi mostu lub prostopadle do osi 
urządzenia.

Zdolność przenoszenia przemieszczeń

Typ Liczba 
modułów

Typ LR (bez płyt sinus) Typ LR-LS (z płytami sinus)

Maks. przemieszczenie 
podłużne

Maks. przemieszczenie 
poprzeczne

Maks. przemieszczenie 
podłużne

Maks. przemieszczenie 
poprzeczne*

[-] [-] [mm] [mm] [mm] [mm]

LR 2 2 160 ± 80 200 ± 0

LR 3 3 240 ± 120 300 ± 0

LR 4 4 320 ± 160 400 ± 0

LR 5 5 400 ±200 500 ± 4

LR 6 6 480 ± 240 600 ± 9

LR 7 7 560 ± 280 700 ± 13

LR 8 8 640 ± 320 800 ± 17

LR 9 9 720 ± 360 900 ± 22

LR 10 10 800 ± 400 1‘000 ± 26

LR 11 11 880 ± 440 1‘100 ± 30

LR 12 12 960 ± 480 1‘200 ± 34

LR 13 13 1‘040 ± 520 1‘300 ± 39

LR 14 14 1‘120 ± 560 1‘400 ± 43

LR 15 15 1‘200 ± 600 1‘500 ± 47

LR 20 20 1‘600 ± 800 2‘000 ± 67

LR 25 25 2‘000 ± 1‘000 2‘500 ± 87

LR 30 30 2‘400 ±1‘200 3‘000 ± 107

Wymiary dla większych przemieszczeń podawane są na zapytanie *) Wartości znacznie wzrastają wraz ze zmniejszeniem przemieszczeń podłużnych
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Szczegóły konstrukcyjne 
Podparcie i system połączeń
Lamele urządzenia połączone są z belka-
mi trawersowymi poprzez stalowe ram-
ki, w których te belki przemieszczają się.  
W ten sam sposób trawersy zamocowane 
są w obudowach zabetonowanych w kon-
strukcji. Elementy systemu są podparte 
i połączone ze sobą w sposób elastyczny, 
umożliwiając wymagane przemieszczenia.

Materiał ślizgowy ROBO®SLIDE 
Tam, gdzie elementy ślizgowe podlegają 
znacznym obciążeniom i przemieszcze-
niom, stosowany jest ROBO®SLIDE, nowo-
czesna alternatywa dla tradycyjnego PTFE. 
Materiał ten składa się ze zmodyfikowa-
nego polietylenu o ultra wysokiej masie 
cząsteczkowej i bardzo dużej wytrzymało-
ści, niskim tarciu oraz wyjątkowej  odpor-
ności na ścieranie. Zwiększona żywotność 
komponentów z tego materiału znacząco 
zmniejsza wymagania utrzymaniowe.

Wymiary nisz dylatacyjnych 
Wymiary wnęk w konstrukcji do montażu 
urządzeń dylatacyjnych oraz ciężary jed-
nostkowe zostały podane w tabeli poniżej. 
Wartości B1 oraz B2 są podane  dla części 

stałej i ruchomej urządzenia. Alternatyw-
nie, urządzenie dylatacyjne może zostać 
zaprojektowane tak, aby obie części były 
ruchome. Wtedy, łączne przemieszczenie 
podłużne można dowolnie podzielić na 
dwie strony, odpowiednio zmniejszając B1 
oraz zwiększając B2. 

System sterowania
Elastomerowe sprężyny kontrolują ruchy 
poszczególnych lameli i łączą je w jeden 
układ kinematyczny. Przemieszczenia 
każdej lameli w stosunku do sąsiednich 
są regulowane przez zestawy sterujące 
połączone z nią sztywno, a z lamelami 
sąsiednimi poprzez sprężyny sterujące. Z 
obu stron, zestaw sterujący jest połączony  

Typ
Typ LR (bez płyt sinus) Typ LR-LS (z płytami sinus)

Amin Amax B1 B2 C* Ciężar Amin Amax B1 B2 C* Ciężar

[-] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg/m] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg/m]

LR 2 150 310 400 300 420 150 150 350 450 350 440 190

LR 3 240 480 480 300 420 240 240 540 550 350 440 310

LR 4 330 650 560 300 420 330 330 730 650 350 460 430

LR 5 420 820 640 300 440 420 420 920 750 350 460 560

LR 6 510 990 720 300 440 510 510 1‘110 850 350 460 670

LR 7 600 1‘160 800 300 440 600 600 1‘300 950 350 480 790

LR 8 690 1‘330 880 300 460 690 690 1‘490 1‘050 350 510 910

LR 9 780 1‘500 960 300 480 790 780 1‘680 1‘150 350 530 1‘040

LR 10 870 1‘670 1‘040 300 500 900 870 1‘870 1‘250 400 550 1‘190

LR 11 960 1‘840 1‘120 300 530 1‘020 960 2‘060 1‘350 400 550 1‘350

LR 12 1050 2‘010 1‘200 300 530 1‘140 1‘050 2‘250 1‘450 400 570 1‘500

LR 13 1‘020 2‘200 1‘330 350 560 1‘230 1‘020 2‘320 1‘550 400 610 1‘660

LR 14 1‘200 2‘360 1‘410 350 560 1‘320 1‘200 2‘600 1‘650 400 640 1‘810

LR 15 1‘320 2‘520 1‘490 350 590 1‘400 1‘320 2‘820 1‘750 400 640 1‘970

LR 20 1‘580 3‘370 1‘890 350 650 2‘250 1‘870 3‘870 2‘290 400 650 2‘650

LR 25 1‘980 4‘220 2‘290 350 690 2‘900 2‘345 4‘845 2‘790 400 740 3‘350

LR 30 2‘380 5‘070 2‘690 350 720 3‘500 2‘820 5‘820 3‘290 400 830 4‘050

*) Minimalna wielkość niszy została podana dla nawierzchni o grubości 70 mmWymiary dla większych i pośrednich przemieszczeń będą podane na żądanie

Przekrój przez urządzenie dylatacyjne LR6

z ustrojem nośnym w tzw. skrzynkach ste-
rujących. Całkowite przemieszczenie jest 
dystrybuowane między wszystkie moduły, 
a siły od hamowania i przyśpieszania po-
jazdów są elastycznie tłumione.
Elastyczność systemu sterowania zapobie-
ga uszkodzeniom urządzenia w przypadku, 
gdy jeden z modułów zostanie zabloko-
wany np. przez kamienie. System został 
zaprojektowany w taki sposób, aby w po-
łożeniu neutralnym sprężyny sterujące nie 
były obciążone w kierunku poprzecznym 
Minimalizuje to obciążenie zmęczeniowe 
urządzenia, a tym samym wydłuża jego 
żywotność.
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Badania oraz dodatkowe wyposażenie
Badania laboratoryjne
Urządzenia dylatacyjne TENSA®MODULAR 
zostały wielokrotnie sprawdzone w te-
stach przeprowadzanych przez niezależne 
instytucje. Dla przykładu, trwałość urzą-
dzenia została zweryfikowana podczas ba-
dania 6 x 106 cykli obciążeń zmiennych, po 
którym nie stwierdzono oznak zmęczenia 
materiału.
Wszystkie newralgiczne elementy, takie 
jak elastomery i powierzchnie ślizgowe, 
również zostały poddane indywidualnym 
testom zużycia.
W badaniu „Opening Movement & Vibra-
tion” (OMV) zdefiniowanym w amerykań-
skich normach, urządzenie udowodniło 
swoją przydatność w programie, który 
symulował 100-letni okres użytkowania 
- przemieszczenia termiczne o częstotli-
wości 0,1 Hz oraz wibracje spowodowane 
ruchem ulicznym, którym tego typu urzą-
dzenie zostałby poddane w tym okresie. 
Urządzenie dylatacyjne LR7 zostało pod-
dane intensywnym testom sejsmicznym, 
przewyższającym wymagania norm ame-
rykańskich, oraz dodatkowo symulującym 
rzeczywiste trzęsienie ziemi w Northrid-
ge o magnitudzie 6,7 w skali Richtera 
i ruchach gruntu o wartości 1,2 m/s, któ-
re zniszczyło infrastrukturę w Kalifornii w 
1994 roku. Urządzenie przetrwało ten test 
bez szkód, udowadniając w imponujący 
sposób zdolność do przyjmowania wielo-
wymiarowych przemieszczeń i obrotów. 
Filmy z testów można obejrzeć na 
www.mageba-group.com

Aprobaty Techniczne
Urządzenia dylatacyjne TENSA®MODULAR 
zostały poddane kontroli i uzyskały kra-
jowe aprobaty w wielu krajach na całym 
świecie, w tym polską Aprobatę Technicz-
ną IBDiM Nr AT/2016-03-3223, a także naj-
bardziej wymagające, zgodne z normą nie-
miecką TL/TP-FÜ 03 i austriacką RVS 15.45.

1 Badanie zmęczeniowe urządzenia LR
2 Badanie sejsmiczne urządzenia LR
3 FUSE-BOX podczas trzęsienia ziemi
4 Porównanie poziomu hałasu generowanego

przez ruch pojazdów dla różnych rodzajów 
urządzeń (żółty: urządzenie modułowe
z płytami sinus)

FUSE-BOX 
Opcjonalna funkcja „FUSE-BOX” chroni 
modułowe urządzenie dylatacyjne i przy-
legającą konstrukcję mostu przed uszko-
dzeniami sejsmicznymi lub spowodowa-
nymi szkodami górniczymi. W przypadku 
standardowych urządzeń dylatacyjnych 
(bez funkcji FUSE BOX), przemieszczenia 
np. podczas trzęsienia ziemi, mogą powo-
dować domknięcie modułów urządzenia 
bardziej niż jest to geometrycznie do-
puszczalne, w związku z czym urządzenie 
i konstrukcja mostu ulegną awarii. Funkcja 
FUSE-BOX zapobiega takim uszkodzeniom, 
umożliwiając w sposób kontrolowany ze-
rwanie połączenia urządzenia z konstrukcją 
i jego wysunięcie na zewnątrz. Nachylenie 
płaszczyzny kontrolowanego wysunięcia, 
pozwala po ustaniu trzęsienia ziemi na 
powrót urządzenia pod własnym ciężarem 
do pierwotnego położenia, umożliwiając 
w ten sposób pojazdom ratunkowym prze-
jazd przez most.

Płyty sinus
Zastosowanie płyt sinus umożliwia reduk-
cję do 80 % hałasu przejeżdżających samo-
chodów. Koła pojazdu pozostają w stałym 
kontakcie z powierzchnią urządzenia, co 
eliminuje hałas powodowany przez ude-
rzenia o krawędź szczeliny dylatacyjnej. 
Specjalny kształt płyt sinus umożliwia bez-
pieczny przejazd przez urządzenie również 
motocyklom i rowerom. Urządzenia dyla-
tacyjne TENSA®MODULAR wyposażone  
w płyty sinus są idealnym rozwiązaniem 
dla obiektów mostowych usytuowanych 
na terenach miejskich oraz innych obsza-
rach wrażliwych na hałas.
Śrubowe połączenie płyt sinus z profilami 
dylatacyjnymi umożliwia (w przeciwień-
stwie do połączeń spawanych) szybką wy-
mianę profilu uszczelniającego.
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Materiały i montaż

1 Transport urządzenia dylatacyjnego
2 Montaż urządzenia dylatacyjnego 
3 Strefa chodnika z blachą krawężnikową
4 Strefa chodnika z dodatkową blachą osłonową

 

Materiały
Do produkcji urządzeń dylatacyjnych 
TENSA®GRIP stosowane są wysokiej jako-
ści materiały:
• Profile pośrednie (lamele) i belki tra-

wersowe ze stali S355; lamele dostęp-
ne są również jako profile hybrydowe, 
w których górny element wykonany jest 
ze stali nierdzewnej

• Płyty Sinus ze stali S355 lub nierdzewne 
• Profil uszczelniający wykonany z EPDM

lub CR
• Sprężyny sterujące, tłumiki i łożyska śli-

zgowe z elastomeru i poliamidu
• Materiał ślizgowy ROBO®SLIDE do tłu-

mików i łożysk ślizgowych 

Zabezpieczenie przed korozją
Profile stalowe zabezpieczane są przed 
korozją zgodnie z wymaganiami normy 
PN-EN ISO 12944 oraz specyfikacji tech-
nicznych projektu. Stosowane są powłoki 
malarskie, metalizacyjno-malarskie oraz 
cynkowanie ogniowe. Jakość stosowanych 
powłok odpowiada kategorii korozyjności 
C5 wg PN-EN ISO 12944-2.
Płyty sinus mogą zostać poddane proceso-
wi cynkowania ogniowego HTV, tj. w wyso-
kiej temperaturze, sięgającej 630°C (High 
Temperature Galvanizing). Proces ten 
tworzy powłokę cynkową o twardości 150 
HV, co zwiększa jej odporność na ścieranie 
i uszkodzenia mechaniczne.

Wodoszczelność
Urządzenie TENSA®MODULAR jest w 
100 % wodoszczelne dzięki stosowaniu 
sprawdzonego profilu uszczelniającego. 
Specjalny kształt profilu z wieloma punk-
tami uszczelniającymi oraz kształt zamka, 
w którym jest on zamocowany, zapobiega-
ją przedostawaniu się wody w głąb szczeli-
ny dylatacyjnej.

Produkcja i transport
Urządzenia dylatacyjne TENSA®MODULAR 
są zwykle produkowane i transportowane 
w pełnej długości, gotowe do montażu, 
jednak jeżeli jest to wymagane, mogą być 
również łączone na budowie. Rozładunek 
i montaż odbywa się z pomocą dźwigu.

Montaż
Montaż urządzeń dylatacyjnych 
 TENSA®MODULAR powinien być wykona-
ny, lub nadzorowany przez specjalistów 
BBR Polska. Na życzenie, wstępne ustawie-
nie rozstawu profili dylatacyjnych może 
zostać dostosowane do aktualnej tempe-
ratury na budowie. 

Kapy chodnikowe
W strefie kap chodnikowych urządzenie 
dylatacyjne TENSA®MODULAR jest precy-
zyjnie dopasowane do geometrii przekro-
ju ustroju nośnego. Górna powierzchnia 
może zostać przykryta blachą zabezpiecza-
jącą, a w profilach mogą zostać wykonane 
przepusty na instalacje teletechniczne. 

Zbrojenie kotwiące
Zbrojenie nisz dylatacyjnych należy zapro-
jektować zgodnie z odpowiednią normą 
żelbetową. Kotwy urządzenia mogą być 
przyspawane pod dowolnym kątem. Pod 
obudowami trawers wymagane jest do-
datkowe, miejscowe dozbrojenie zapobie-
gające pęknięciom betonu wskutek rozcią-
gania.

Eksploatacja i konserwacja
Urządzenia dylatacyjne TENSA®MODULAR 
są w normalnych warunkach pracy prak-
tycznie bezobsługowe, ponieważ regular-
ny przejazd pojazdów wywołuje efekt sa-
mooczyszczania ich powierzchni.
Kontrole mogą zatem ograniczać się do 
sprawdzenie stanu antykorozji i szczelno-
ści urządzenia w czasie regularnych prze-
glądów obiektów. Aby jednak zapewnić 
wczesne wykrycie objawów zużycia lub 
uszkodzenia, zaleca się przeprowadzenie 
co pięć lat pełnych inspekcji według do-
starczonej na życzenie instrukcji użytko-
wania i konserwacji. Inspekcję użytkownik 
obiektu może wykonać samodzielnie lub 
zlecić BBR Polska. 
Wszystkie części ulegające naturalnemu 
zużyciu mogą zostać szybko wymienione. 
Prace te wymagają dostępu jedynie od 
spodu urządzenia, mogą więc być wykony-
wane pod ruchem pojazdów.
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Urządzenia dylatacyjne

Powiązane produkty
Łącznie z modułowymi urządzeniami dy-
latacyjnymi TENSA®MODULAR, mogą być 
zastosowane następujące produkty:
• ROBO®DUR: Wzmocnienie przyległej 

do urządzenia dylatacyjnego nawierzch-
ni asfaltowej przez wypełnienie wyko-
nanych w niej skośnych nacięć („użebro-
wanie”) specjalną zaprawą. Ogranicza 
to koleinowanie nawierzchni, zwiększa-
jąc komfort przejazdu i trwałość urzą-
dzenia dylatacyjnego

• ROBO®MUTE: System wygłuszający 
obejmujący maty montowane pod urzą-
dzeniem dylatacyjnym w celu redukcji 
emisji hałasu

• ROBO®GRIP: Powłoka antypoślizgowa 
o dużym współczynniku tarcia, zapobie-
gająca poślizgowi pojazdów na mokrej 
nawierzchni 

• STATIFLEX®: Pas wzmacniający wzdłuż 
dylatacji z szybkosprawnego betonu 
polimerowego, zmniejsza koleinowanie, 
zwiększa komfort przejazdu i trwałość 
urządzenia dylatacyjnego

• ROBO®CONTROL: System monitorowa-
nia oparty na czujnikach elektronicz-
nych, który może podawać wiele infor-
macji, jak np. ciągły pomiar i przesyłanie 
danych o przemieszczeniach urządzenia 
oraz warunkach na jakie jest ono nara-
żone

Jakość 
Wodoszczelnie w 100 % modułowe urzą-
dzenia dylatacyjne zostały wynalezio-
ne przez firmę mageba w latach sześć-
dziesiątych. Przez ponad pięć dekad 
urządzenia dylatacyjne TENSA sprawdziły się  
w tysiącach konstrukcji w najbardziej 
wymagających warunkach eksploatacji. 
Oprócz sprawdzonych cech użytkowych, 
do wysokiej jakości i trwałości produktu 
przyczynia się również długoletnie do-
świadczenie naszego wykwalifikowanego 
personelu produkcyjnego i montażowego. 
Urządzenia dylatacyjne TENSA® produko-
wane są na licencji firmy mageba we wła-
snej wytwórni BBR Polska, wybudowanej 
od podstaw do tego celu i wyposażonej 
w nowoczesne urządzenia oraz instalacje. 
Zapewnia to pełną kontrolę nad każdym 
etapem procesu produkcyjnego. 

Wsparcie techniczne
Nasi specjaliści chętnie doradzą i zapropo-
nują optymalne rozwiązania dla Państwa 
potrzeb.
Na naszej stronie internetowej  
www.bbr.pl, znajdą Państwo dodatkowe 
informacje o oferowanych produktach  
i usługach.

1 Most Tsing Ma, Hong Kong 
wyposażony w urządzenia dylatacyjne  
TENSA®MODULAR typ LR25 
zapewnia niezawodną pracę od 1996 r.

2 Most przez Wielki Bełt, Dania 
wyposażony w urządzenia dylatacyjne 
TENSA®MODULAR typ LR15 
zapewnia niezawodną pracę od 1994 r.

Palczaste wspornikowe

Projekty referencyjne urządzeń dylatacyjnych TENSA®MODULAR LR

A1 Most w Grudziądzu Most Varodd (NO) Most w Mögglinen (DE)Obwodnica Gorzowa 
Wlkp.

S5 Aleksandrowo 
Tryszczyn

ul. Ogińskiego  
w Bydgoszczy

WielomodułowePalczaste ślizgoweJednomodułowe 

Typy urządzeń dylatacyjnych mageba

Jakość i wsparcie
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