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BESCHRIJVING:
1. Vast veiligheids obstakel bestaande uit een gelakte stalen
cilinder (FE370), 275 mm in diameter en 5 mm dik.
Het obstakel is ook verkrijgbaar in geborsteld roestvrij staal
AISI 304 *.
2. Bovenkroon in 30 mm dik gegoten aluminium.
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3. Reflecterende band van 55 mm.
4. Sleutelslot om de paal te ontgrendelen.
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5. Dragende structuur voor het vaste obstakel in staalprofiel
met grote sectie dat in het beton moet worden ingegoten.
* Productconfiguratie opgeven bij bestelling.
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De wegneembare paal FR_600, 600 mm hoog, is ontworpen
en gebouwd met hetzelfde architecturale aspect als de
inschuifbare paaltjes, waardoor een gecombineerd gebruik van
beide versies mogelijk is.
De wegneembare paal FR_600 is verkrijgbaar in de
standaarduitvoering of met een veiligheidsslot, waardoor de paal
niet gemakkelijk door onbevoegden kan worden weggenomen.
De paal wordt ontgrendeld via een mechanisch slot en sleutel
die het vergendelingsmechanisme bedient en zo toelaat om de
paal omhoog te heffen. Vervolgens kan men de paal wegnemen
van in het beton ingegoten draagende structuur.
Eenmaal verwijderd van de basis, kan de paal verplaatst worden
en eventueel gestockeerd worden in een andere basis, aan de
zijkant van het gebied dat door de paal afgeschermd is.
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OPTIE(S):

Behandeling B:

1.

• Zandstralen (SA 2,5).

1. Andere RAL kleur.

• Anti-corrosie poederverf (80 µm).

2.

Veiligheidsslot met gelijksluitende sleutels.

• Polyester poeder verf (80 µm).

3.

Extra standaardsleutel.

4.

Extra veiligheidssleutel.

TECHNISCHE GEGEVENS (STANDAARD):
Impactweerstand:

200.000 joules.

Impactweerstand met
gegarandeerde werking:

40.000 joules

Diepte van de fundering:

± 250 mm.

Gewicht:

± 50 kg.

Extra ingietframe.

STANDAARDAFMETINGEN (mm):

(Paal: ± 30 kg; Ingietframe: ± 20 kg)

-40 °C tot +60 °C.

Conform met de Europese normen.

DOOR DE KLANT TE VOORZIENE WERKEN:

275
600

Bedrijfstemperatuur:

850

BESCHERMING VAN DE OPPERVLAKKEN:

-- Frame ingieten in een betonnen fundering.
(zie specifiek plaatsingsplan)

-- Afvoer of verbinding met een rioolnetwerk.

340

(indien nodig)
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Teneinde voortdurend op de laatste technologische ontwikkelingen te kunnen inspelen, behoudt
Automatic Systems zich het recht voor om deze fiche op elk moment en zonder voorafgaande
kennisgeving bij te werken en de informatie erin te wijzigen.

www.automatic-systems.com

