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Gegalvaniseerde of inox sokkels met vestigingspunten voor rampalen

PREFAB SOKKELS

Opties: 

• Afsluitdop voor rampaal

• Lakken in veiligheidskleur van 
rampaal, kop- en middenstuk

Modulaire eilanden worden vervaardigd uit 3 mm gegalvaniseerd staal

Een verkeerseiland is in de lengte onbeperkt uitbreidbaar, voor toepassingen waar veel vrachtverkeer telt, kan je een 

verkeerseiland in de hoogte opbouwen tot maximaal 5 modules. Dit verhoogt het zicht en de veiligheid voor de vracht-

wagenbestuurder bij het naderen van een slagboom of bedieningszuil.

Verkeerseilanden worden opgevuld met beton en kunnen ter bescherming van de apparatuur voorzien worden van 1 of 

meerdere rampalen.

Door gebruik te maken van de voorgevormde elementen in gegalvaniseerd staal verzekert u een efficiënte 

plaatsing. Zo spaart u tijd en geld uit.

Technische specificaties

Afmetingen kopstuk (A) 345 x 600/800 x 200 mm - 3 mm dik

Gewicht kopstuk 7,8 kg

Afmetingen middenstuk (B) 700 x 600/800 x 200 mm - 3 mm dik

Gewicht middenstuk 12,6 kg

Afmetingen rampaal (C) H: 1200 of 2000 mm - ø 159 mm - 4 mm dik

Gewicht rampaal 1200 mm 18,36 kg

Gewicht rampaal 2000 mm 33 kg

Materiaal Gegalvaniseerd staal (optioneel Inox) 

Opvulling eilanden Beton

 Artikelnummers

Gegalvaniseerd kopstuk breedte 600 mm 5-110600-0001-000-032-40

Gegalvaniseerd kopstuk breedte 800 mm 5-110600-0011-000-032-40

Inox kopstuk 5-110600-0006-000-070-30

Gegalvaniseerd middenstuk breedte 600 mm 5-110600-0002-000-032-40

Gegalvaniseerd middenstuk breedte 800 mm 5-110600-0012-000-032-40

Inox middenstuk 5-110600-0007-000-070-30

Rampaal 1200 mm 5-110600-0003-000-032-40

Rampaal 2000 mm 5-110600-0008-000-032-40

Afsluitdop voor rampaal 5-021009-0013-000
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Configuratie voorbeelden

Slagboom zonder rampalen: 2 x kopstuk = 69 cm

Slagboom met rampalen; 2 x kopstuk + 1 x middenstuk = 139 cm

Slagboom met bedieningszuil; 2 x kopstuk + 5 x middenstuk = 419 cm

Slagboom met bedieningszuil en ANPR camera; 2 x kopstuk + 6 x middenstuk = 489 cm
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Voorbeelden

Verkeerseilanden worden  

ook in de hoogte opgebouwd  

voor toepassingen met vrachtwagens


