
Technische fiche DELTABLOC® 100S
   

L1 L2 L4a L4b

T1 T2 N1 N2 H1 H2 H4a H4b

Het Delta Bloc® 100S veiligheidssysteem is zowel in enkele als in 

dubbele rij getest. Daardoor kan het in vele varianten worden ingezet 

Voornaamste eigenschappen :

- kerend vermogen H4b indien in 2 rijen geïnstalleerd

- eenvoudige en uiterst snelle installatie

- beschermt tegen verblinding door tegenliggers

- beperkt onderhoud tegen de laagste kost

Het kerend vermogen van DB100S is succesvol beproefd bij diverse

crashtesten. Zelfs een 38t zwaar geladen vrachtwagen kon de 

afbakening niet doorbreken bij de opstelling in twee rijen.

sterkteklasse C40/50

omgevingsklasse EE4

gladde afwerking K150
stalen koppeling (gepatenteerd)   

thermisch verzinkt cfr NBN EN 1461

doorlopende trekwapening (patent)

thermisch verzinkt cfr NBN EN 1461

alle lengtes < 6m mogelijk

1 kraan of kraanwagen

2 arbeiders

+/- 1000m per team (enkele rij)

+/- 500m per team (dubbele rij)  

meerdere teams mogelijk

kraanwagen : 5 stuks  (= 30m)

plateauwagen : 7 stuks (= 42m)

reflectoren, opzetbordjes

6m element : r ≥ 108m

kleinere stralen zijn mogelijk mits kop-

verlengde koppelingen of kleiner el. peling

rubberen blokkeerspieën beperken

de verplaatsing bij impact
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hoogste veiligheid - snelle installatie
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standaard element
600/64/100
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overgang
K180 2580 400/60-64/80-100
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