
Have a safe journey

MB2® wooden guardrail
Naturally, the better alternative

Some roads require shielding facilities that are more 

in line with the landscape than the steel road safety 

systems. “Sustainable Safety” is the motto.

The wooden guide rail in the form of roundwood is a 

natural and attractive alternative. The combination of 

wood with steel has the advantage that a low system 

width is possible which fits the landscape while saving 

the environment. 

The MB2 is a modular guardrail system that is widely 

applicable with a high residual capacity.

The MB2 complies with the guidelines for non-

motorway roads outside the built-up area and has 

already been placed in many places in the Netherlands. 

The MB2 is ideally suited for single carriageways and is 

a complete system that is available in many variations 

and performances. Safety is proven by successfully 

executed full-scale crash tests according to EN 1317 

at N2 level. The system’s security is evidenced by the 

safest ASI class A. The system is fully CE marked. An 

important other advantage of this wooden guardrail is 

that loose parts of more than 2 kg are not detached 

upon collision. This is especially important when there 

is a cycle path, footpath, nature reserve or buildings 

behind the construction.

EN 1317
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The MB2 wooden guardrail systems are CE marked.

MB2® wooden guardrail

The wood used in the MB2 is a level 3 SCOTTSPINE 

according to EN 335. The wood is practically 100% 

impregnated to the core of the roundwood, which is the 

highest level according to the standard (P8 comparison 

EN 351-1). This means extremely high durability and 

suitable for application class 4 (continuous contact with 

the soil allowed). This is the highest level according to 

the standard and shows extremely high durability. The 

steel framework can be reused, which also benefits 

sustainability. The range is expanded continuously. 

A good example of this is the applicability of motor-

friendly Moto-Shield, which is available in color and 

even with wood grain structure.

For connections and transitions on step barriers, a 

number of constructively strong solutions are available. 

The connection including dilatation on standard bridge 

parapets can easily be carried out using the HM-00013.

All advantages in a row:

∙  Full scale tested according to NEN EN 1317-2 on  

 N2 level

∙  Complies with highest safety class (Asi A)

∙  Extremely high durability (level 4 wood)

∙  Available in various variations and designs

∙  Available on bridge parapets or with handrails

∙  Excellent combinable with Motor-Friendly  

 Moto-Shield

∙  Natural and aesthetic

∙  Perfectly suited for single carriageways

∙  Easy assembly

∙  Maintenance and repair-friendly system

∙  Expand with anti-glare screen with HDPE slats  

 in various heights

∙  Extensible with cyclist protection on the back side

∙  PEFC Certified

N2 Test 

Distance  
between 
posts

Weight Test 
vehicle

Test-
speed Angle ASI / ASI value

TB11 900 kg 100 km/h 20° ASI class A (0,9) 

TB32 2,0 m 1.500 kg 110 km/h 20° Working width 1,7 m W5

TB32 4,0 m 1.500 kg 110 km/h 20° Working width 2,4 m W7

De MB2 Houten geleiderail systemen zijn CE gemarkeerd.
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Voor meer informatie of advies op maat over de toepassing van verkeersveiligheidssystemen kunt 
u bellen met SAFEROAD Holland B.V. op +31 (0) 519 29 85 55 of mailen naar holland@saferoad.nl. 
Wij helpen u graag verder. www.saferoad.nl

MB2® Houten geleiderail 

Dat is vooral belangrijk wanneer er sprake is 
van een fietspad, voetpad, natuurgebied of 
bouwsels achter de constructie.

De gebruikte houtsoort in de MB2 is een 
klasse 3 SCOTTSPINE volgens EN 335. Het 
hout is praktisch 100% geïmpregneerd tot 
de kern van het rondhout, hetgeen het hoog-
ste niveau is volgens de standaard (P8 vlgs 
EN 351-1). Dit betekent een extreem hoge 
duurzaamheid en geschikt voor toepas-
singsklasse 4 (continue contact met de bo-
dem toegestaan). Dit is het hoogste niveau 
volgens de standaard en betekent een  
extreem hoge duurzaamheid. Het stalen ge-
raamte kan worden hergebruikt wat even-
eens de duurzaamheid ten goede komt. Het 
assortiment wordt continue uitgebreid. Een 
goed voorbeeld hiervan is de toepasbaar-
heid van motorvriendelijke vangrail Moto-
Shield, welke in kleur en zelfs met houtnerf-
structuur leverbaar is.

Voor aansluitingen en overgangen op step-
barriers zijn een aantal constructief sterke 
oplossingen beschikbaar. De aansluiting   
inclusief dilatatie op de verzwaarde voertuig-
kerende leuning kan eenvoudig worden  
uitgevoerd met behulp van de HM-00013.

-  Full scale getest volgens NEN EN 1317-2  
op N2 niveau

-  Voldoet aan hoogste veiligheidsklasse  
(Asi A)

-  Extreem hoge duurzaamheid (klasse 4 hout)
-  Leverbaar in diverse variaties en uitvoeringen
-  Leverbaar op kunstwerken of uitgevoerd 

met leuningregel
-  Uitstekend combineerbaar met 

motorvriendelijke vangrail Moto-Shield
- Natuurlijk en esthetisch verantwoord
-  Bij uitstek geschikt voor 

gebiedsontsluitingswegen
- Eenvoudige montage
-  Onderhouds- en reparatievriendelijk 

systeem
-  Uit te breiden met antiverblindingsscherm 

met HDPE lamellen in diverse hoogtes
-  Uit te breiden met fietsersbescherming 

aan de achterzijde

en 1317-2

Alle voordelen op een rij:

*) Alleen in uitzonderingssituaties toepassen 

 Test Paal- Gewicht Test- Inrij- Uitbuigingsklasse /
  afstand Testvoertuig snelheid hoek werkende breedte

 TB11  900 kg 100 km/h 20° ASI klasse A (0,9)

     N2 TB32 2,0 m 1.500 kg 110 km/h 20° werkende breedte 1,7 m W5

 TB32 4,0 m 1.500 kg 110 km/h 20° werkende breedte 2,4 m W7

MB2 in aardebaan

MB2 op kunstwerk
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Prestatieklasse geleiderailconstructie per wegcategorie op kunstwerk
volgens het Handboek Niet-Autosnelwegen buiten de bebouwde kom:

 Wegcategorie Maximum Kruisende, bovenliggende infrastructuur

 snelheid Nationale Regionale Gebiedsont- Erftoegangs-
  Stroomweg stroomweg sluitingsweg weg

Nationale stroomweg
(autosnelweg) 120 km/h H2 H2 H2 N1

Regionale stroomweg
(autoweg) 100 km/h H2 H2 H2 N1

Gebiedsontsluitingsweg 80 km/h H2 H1 N1 N1

Erftoegangsweg 60 km/h H2 H1 N1 T1

Spoorlijn   H2 H2 H2 N1

Rivier/kanaal   H2 H1 N1 N1

Beek/sloot   H2 H1 N1 T1

Bron: CROW: Handboek veilige inrichting van Bermen - Niet-autosnelwegen buiten de 
bebouwde kom.

Wegcategorie Maximum  Risico’s voor Risico’s voor
  snelheid  inzittenden derden

Nationale stroomweg 120 km/h H2 H2

Regionale stroomweg 100 km/h H2 H1

Gebiedsontsluitingsweg 80 km/h N1* N1*

Erftoegangsweg 60 km/h T1* T1*


