
Technische fiche DELTABLOC® 80
   

L1 L2 L4a L4b

T1 T2 N1 N2 H1 H2 H4a H4b

DB 80 is een up-to-date veiligheidsafbakening voor voertuigen

gebaseerd op het New Jersey Profiel.  In combinatie met de

geïntegreerde tensionbar voorkomt het systeem de doorbraak

van voertuigen in geval van een impact. 

Voornaamste eigenschappen :

- breed toepassingsgebied, zowel tijdelijk als permanent

- snelle installatie

- zeer lage onderhoudskost  

Het Delta Bloc® 80 systeem biedt een brede waaier van toepassingen,

gaande van tijdelijk gebruik op werven tot permanente installatie

als hoogwaardige bescherming van bermen en doorsteken van 

snelwegen,  meestal in dubbel rij.

 

sterkteklasse C40/50

omgevingsklasse EE4

gladde afwerking

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

meerdere teams mogelijk  

kraanwagen : 7 stuks  (= 42m)

plateauwagen : 9 stuks (= 54m)

reflectoren, opzetbordjes

6m element : r ≥ 120m

kleinere stralen zijn mogelijk mits

verlengde koppelingen of kleiner el. kop-

rubberen blokkeerspieën beperken peling

de verplaatsing bij impact
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betonkwaliteit

tensionbar

 

speciale lengtes

max. verplaatsing

werkingsbreedte

verankeringper vracht

gewicht

aanbevolen

tensionbar

 

bochtstraal

T3 H3

koppeling
 

installatiewijze

DB80

6m

K150S

hoog kerend vermogen - flexibele inzet K150S

installatie systeemlengte

schokindex ASI

kerend vermogen

installatieteam geteste

B

W3

40 cm

108 m

DB80

6m

K150S

DB80

l /b / h
Alg. gegevens

laadvermogen

accessoires

diversen

60 cm

600/60/80

(kg) (cm)

60 cm 200 cm

DB80 L6m

ja

systeembreedte

per team(8u) eindverankering ja

neen
bijkomende

18/02/2015

L3

lengte element

type

eindstuk K180 1690 400/60/80
DB80 L4m

standaard element
K150 3115

(zonder eindconstructie)

108 m 108 m

getest EN 1317-2 ja ja

ja

neen

ja

neen

N2

6m

K150S

63 cm 40 cm

H1 / L1 H2 / L2

B B

W4 W7


