
System SSOD jest najnowszą propozycją naszej fi rmy. Służy do 
oświetlania miejsc szczególnie niebezpiecznych (skrzyżowania, 
przejścia dla pieszych), a także, z uwagi na swą uniwersalność 
pozwala na oświetlenie różnego rodzaju płaszczyzn pionowych 
(znaki, tablice drogowskazowe, reklamy, itp.) Innowacyjność 
rozwiązania polega na takim ustawieniu źródła światła, by po 
odbiciu od obiektu jak największa jego część skierowana była w 
stronę obserwatora. System jest prosty i szybki w realizacji. Dzięki 
zastosowaniu paneli fotowoltaicznych, pozwala uniknąć procedur 
związanych z podłączeniem do sieci energetycznej, tym bardziej, że 
często możliwość takiego podłączenia jest bardzo kosztowna.
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J.D. Inżynieria Ruchu

ul. Sienkiewicza 45
05-220 Zielonka
e-mail: biuro@inzynieria-ruchu.pl
tel./fax (022) 781 99 00 
               (022) 781 02 38 
               (022) 771 05 14

OZNAKOWANIE DRÓG



Firma działa nieprzerwanie na rynku oznakowania dróg w Polsce od 1984 roku. Jesteśmy producentem 
oznakowania pionowego, znaków aktywnych oraz konstrukcji wsporczych. Zajmujemy się również 
świadczeniem usług w zakresie wykonywania i konserwacji oznakowania pionowego i poziomego. W swojej 
działalności staramy się położyć główny nacisk na opracowywanie i wdrażanie nowatorskich rozwiązań 
zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Szanowni Państwo

Zakres działalności

Zarejestrowane wzory przemysłowe

• produkcja znaków drogowych • obsługa czasowych i docelowych organizacji ruchu

• systemy informacji miejskiej i drogowej

nr 5716
Wielosłupkowa konstrukcja nośna 

zwłaszcza do mocowania tablic

nr 6569
Podstawa do mocowania słupów 
zwłaszcza słupów przydrożnych

nr 2609
Znak pulsacyjny aktywny

nr 6567
Znak aktywny “RADAR”

• oznakowanie pionowe wraz z konserwacją • urządzenia bezpieczeństwa ruchu

• znaki aktywne • oznakowanie poziome



W 1993 roku wprowadziliśmy na rynek polski pełny asortyment znaków o podwójnie zagiętych obrzeżach 
bez osłabiających nacięć i przewężeń na narożach. Podkłady do znaków wykonujemy zarówno z blachy 
aluminiowej, jak i stalowej ocynkowanej.

Pionowe znaki drogowe

Maszyny i urządzenia

Bazując na wiedzy i doświadczeniu opracowaliśmy i wykonaliśmy 
na użytek własny maszyny do produkcji podkładów o podwójnie 
zagiętych obrzeżach. Pozwalają one na wykonanie znaków o dowolnym 
kształcie. Zastosowane rozwiązania wydatnie przyspieszyły 
i uprościły proces produkcji, podnosząc naszą wydajność i 
zmniejszając koszty wytwarzania elementów.
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Konstrukcje wsporcze

W swojej działalności zajmujemy się także produkcją konstrukcji wsporczych do znaków drogowych         
i tablic drogowskazowych.

Do znaków umieszczanych w miejscach 
szczególnie niebezpiecznych stosujemy 
bezpieczne konstrukcje zrywalne. 
Specjalny przegub opracowany został 
w taki sposób by na skutek uderzenia 
zrywał się, absorbując część energii. 
Prowadzi to do zmniejszenia skutków 
kolizji.

Opracowaliśmy również autorski system konstrukcji wsporczych MADO do 
tablic drogowskazowych. System obejmuje trzy rodzaje konstrukcji wsporczych 
wykonanych w analogiczny sposób lecz z wykorzystaniem materiałów o różnej 
wytrzymałości - w zależności od gabarytów tablicy. Pozwala to m.in. na stosowanie 
tylko jednej podpory przy relatywnie dużych tablicach, co poza względami 
estetycznymi, zmniejsza prawdopodobieństwo kolizji.

Nasza oferta obejmuje standardowe 
słupki do znaków 1,5” i 2” a także 
konstrukcje o większych średnicach.



Usługi świadczone przez naszą firmę obejmują 
m.in. konserwację oznakowania pionowego 
i poziomego na zlecenie urzędów miast 
i gmin. Ekipy montażowe poza pracami 
konserwacyjnymi, wykonują regularne objazdy 
oznakowania objętego umowami, sporządzając 
dokumentację fotograficzną z zauważonych 
nieprawidłowości. Dokumentacja taka, wraz ze 
zdjęciami wykonanych prac przekazywane są 
naszym kontrahentom w formie cyfrowej.

Konserwacja oznakowania pionowego i poziomego



Znaki aktywne

Najdynamiczniej rozwijającą się gałęzią naszej działalności 
jest produkcja znaków aktywnych. Początkowo były to znaki 
typu C-9, U-5, U-3a oraz tablice ostrzegawcze z diodowymi 
pulsacyjnymi lampami ostrzegawczymi. W miarę rozwoju 
techniki, nasza oferta ulega ciągłemu poszerzeniu. Obecnie 
oferujemy również znaki D-6 umieszczane na konstrukcjach 
wysięgnikowych z oświetleniem przejścia dla pieszych, 
interaktywne tablice z czujnikami radarowymi, tablice 
diodowe umożliwiające wyświetlanie informacji w sposób 
dynamiczny i znaki zmiennej treści. Jesteśmy w stanie 
wykonać praktycznie każdy znak konwencjonalny jako 
aktywny. Oferujemy także doradztwo i produkcję elementów 
niestandardowych.

Do zasilania produkowanych przez nas 
elementów oznakowania aktywnego stosujemy 
przede wszystkim baterie słoneczne. Dbając 
o wysoki standard oferowanych przez nas 
produktów parametry zasilania każdego 
urządzenia dobierane są w taki sposób, by 
mogło ono pracować nieprzerwanie przez 7 - 10 
bezsłonecznych dni.



Prezentowane znaki aktywne U-3a oraz C-9 i U-5 zyskały 
sobie szerokie uznanie na terenie Polski. Obecnie ilość 
wykonanych instalacji upoważnia do stwierdzenia, że stały 
się już standardem na Polskich drogach.



Tablice ostrzegawcze z radarowym czujnikiem prędkości

Produkowane przez naszą fi rmę tablice z 
radarowym czujnikiem prędkości stanowią przykład 
ostrzegawczego znaku interaktywnego. Reagują na 
pojazdy przekraczające prędkość wyświetlając, poza 
wartością dozwolonej prędkości, komunikat “Zwolnij”. 
Dzięki zaawansowanemu systemowi sterowania, tablice 
umieszczane w obszarach zabudowanych posiadają 
możliwość automatycznej zmiany prędkości progowej 
w zależności od pory dnia: w dzień na 50 km/h, a w 
nocy na 60 km/h. System posiada również możliwość 
rejestracji ilości pojazdów z zaznaczeniem, ile spośród 
nich przekroczyło prędkość progową

KONTROLA
RADAROWA

FOTO
RADAR

Urządzenia te znakomicie nadają się do ponowienia 
informacji o radarowej kontroli prędkości. 
Standardowo ustawiane tablice ostrzegawcze 
mogą zostać przeoczone przez kierowcę. 
Fotoradary ustawiane na drogach mają pełnić 
przede wszystkim rolę prewencyjną wpływając 
na obniżenie prędkości przez prowadzących 
pojazdy. Interaktywna tablica ustawiona przed 
fotoradarem, jako że jest widoczna z dużej 
odległości znakomicie nadaje się do oznaczenia 
miejsca, gdzie ustawione są policyjne radary.



Oznakowanie czasowe

Do oznakowania robót drogowych używamy elementów                
i urządzeń własnej produkcji. Powyżej zaprezentowano       
tablicę ostrzegawczą. Zbudowana jest na bazie diod 
LED, dzięki czemu znacznie ograniczono pobór energii. 
Wyposażona w akumulator 120 Ah jest w stanie pracować 
nieprzerwanie przez 5 – 7 dni.

Świadczymy również usługi w zakresie 
kompleksowej obsługi (wykonanie, montaż, 
utrzymanie) czasowych i docelowych 
organizacji ruchu (oznakowanie pionowe 
i poziome) przy okazji robót budowlanych 
i modernizacji na drogach.



Urządzenia bezpieczeństwa ruchu

prefabrykowane azyle dla pieszych

słupki wygrodzeniowe U-12b
słupki blokujące U-12c

wygrodzenia dla pieszych

lampy ostrzegawcze

deski zastawowe U-20

W swoim asortymencie posiadamy wiele urządzeń bezpieczeństwa ruchu. 
Poniżej prezentujemy wybrane elementy.

taśmy najezdniowe 
do oznakowania 
czasowego

pachołki drogowe



Systeny informacyjne

Nasza fi rma posiada wieloletnie doświadczenie w produkcji 
systemów informacyjnych. Jesteśmy jednym z głównych 
wykonawców Miejskiego Systemu Informacji w Warszawie. W 
trakcie nieprzerwanej współpracy, od 1996r. wyprodukowaliśmy     
i zamontowaliśmy około 50 000 elementów. Wykonujemy 
również inne systemy na użytek mniejszych miejscowości, a 
także do kierowania ruchem na parkingach hipermarketów.

tablice rozprowadzające (Zielonka)

tablica kierująca na parkingu przy hipermarkecie

punkt informacyjny (MSI, Warszawa)

słupek z tablicami ulicowymi 
(MSI, Warszawa)

elementy rozprowadzające ruch 
pieszy (MSI, Warszawa)

tablica kierująca do obszarów i ważnych obiektów 
(MSI, Warszawa)

tablica adresowa
(MSI, Warszawa)


