Železničné vozové zarážky sú určené na brzdenie a zastavovanie železničných vozov pri posune. Použité
názvoslovie je vžitého významu a zodpovedá bežnej terminológii noriem a predpisov železníc. Zarážky sú
konštruované ako zvarenec pozostávajúci z dvoch dielov. Teleso zarážky je oceľoliatinový odliatok.
Na základe odliatku telesa - podošvy - je vytvarovaný pevný kozlík s narážacou doskou s rukoväťou pre
uchopenie zarážky. Zadná časť podošvy telesa zarážky je vyhnutá dohora a vytvára nábeh pre plynulý
prejazd koľajnicových stykov.

■ Železničná vozová zarážka vzor 87 (ŽVZ 87)
Vozová zarážka ŽVZ 87 je určená k mareniu energie
pohybujúceho sa odvesu vozu za účelom zmenšenia jeho rýchlosti,
zastavenia, prípadne zaistenia proti pohybu. Je použiteľná pre všetky
tvary koľajníc do šírky hlavy koľajnice 77 mm, pre vozy s priemerom
kolies dvojkoľají aspoň 840 mm, do max. rýchlosti nábehu 5 m/s.

■ Kovová podložka KP-00

Používa pre zaistenie vozidla (skupiny vozidiel) proti uvedeniu do
pohybu na koľaji kde na oboch vnútorných stranách koľajníc nie je
voľný priestor pre príruby zarážky. Podložka je použiteľná pre bežné
typy koľajníc a koľaje o rozchode 1435 mm. Po úprave spojovacej tyče
je možné použiť aj pre iné rozchody. Podložku možno použiť pre vozy
priemeru kolies dvojkoľají nad 840 mm.

■ Kovová podložka uzamykateľná KP-00
Jedná sa o úpravu podložky KP-00 zaisťujúcu upevnenie na koľajnici
tak, že je znemožnené ich odobratie. V sieti Českých dráh sa táto
podložka používa ako náhrada výkoľajky proti ktorej je finančne menej
náročná, jednoduchá na obsluhu aj údržbu.

■ Stojan na zarážky
Stojan je určený pre uloženie železničných vozových zarážok
ľubovoľného typu. Je dodávaný ako veľký na 10 kusov zarážok alebo
ako malý na 5 (6) kusov zarážok. Stojan možno v prípade potreby
pripevniť pomocou kotiev alebo skrutiek k podlahe alebo zapustenému
podvalu

■ Stojan na kovové podložky
Stojan je určený pre uloženie kovových podložiek KP-00 a KPÚ
(podložky uzamykateľné). Na stojan možno umiestniť 5 kusov
podložiek. Stojan možno v prípade potreby pripevniť pomocou kotiev
alebo skrutiek k podlahe alebo zapustenému podvalu.

