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Functies

Eigenschappen

Algemeen
Extreem ondiep systeem om OVL-VRI masten en
straatmeubilair uitneembaar te maken. PipeLocks
worden ook ingezet bij oplaadpalen, reclamezuilen
(Mupi’s) enz.

Kop
St37 thermisch verzinkt
Toegangsluik heeft een onderhoudsvrij driekantslot

Evenementen
• De snelste manier van tijdelijk plaatsen, verwijderen of vervangen van masten.
• Hakken en breken in dure of gesloten bestrating
is verleden tijd.
• Veilige invoer kabel, geen kans op beschadiging.
• Met de goedgekeurde UnPlug&Play aansluitset
vervallen de schakelkosten van de netbeheerder
bij het los- of aankoppelen van de lichtmast.
• Het systeem voldoet minimaal aan EN124 klasse
B125.
Aanrijdingen
• PipeLock in gesloten bestrating zoals printbeton
zorgt voor flinke besparingen bij aanrijdingsschade.
• Zeer snelle wisseling van b.v. OVL- en VRI masten
maakt het werk niet alleen goedkoper maar ook
veiliger.

Verankeringsbouten in PipeLock®
M16 vlgs DIN 933 RVS A2 (DIN1.4301)
Verankeringsmoer in PipeLock®
M16 vlgs DIN 934 RVS A4 (DIN1.4401)
Coating tegen koudlas
Montageplatform
St37 12 mm thermisch verzinkt
Bevestigingsmaterialen
Staal 8.8 thermisch verzinkt
Beschermkappen
PE/PP Skiffy M16 en M40
Invoergaten
Voorzien van 2 invoergaten voor mantelbuis ø40
mm

Logistiek
• Makkelijk te plannen, civiel- en elektrotechnisch
werk wordt gescheiden
• Besparen op degeneratiekosten
• Plaatsen en verwijderen m.b.v. standaard
gereedschap
• Geringe overlast publiek

Maten en gewichten
Diameters
Geschikt voor buizen ø273 mm

Bestektekst
Funderingssysteem ST37 voor alle fabricaten
cilindrische buizen van ø273 mm, en een diepte van
340 mm. Het systeem heeft twee ondergrondse
laterale RVS verankeringsbouten in een ruimte
die door een toegangsluik wordt afgesloten. Het
systeem heeft minimaal twee invoergaten voor
mantelbuis ø40mm. Beschikt over CE markering,
voldoet aan norm EN124-B125 en EN40/Rigid, en is
ISO9001 en ISO14001 gecertificeerd.

PowerCast
PipeLock®

Afmeting maaiveld
Afm.lb 519x380 mm
Inbouw
Diepte systeem		
: 340 mm
Insteekdiepte buis
: 250 mm
Aansluiting mantelbuis: ø40 mm
Gewicht systeem
Gewicht 50 kg

Versie PS018.01.1 Prijs- en modelwijzingen uitdrukkelijk voorbehouden. Op al onze offertes,
betalingen, leveringen of transacties zijn van toepassing de betalings- en leveringsvoorwaarden
zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te ‘s-Hertogenbosch onder nummer 16084027,
zoals deze luiden volgens de laatstelijk aldaar neergelegde tekst. BTW/TVA NL 805 167 675 B01.

Meer weten?
Wilt u advies over de mogelijkheden
van de PowerCast PipeLock®? Neem
gerust contact met ons op.
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5491 AA Sint-Oedenrode
Nederland
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