
Technische fiche DELTABLOC® SB50
   

L1 L2 L4a L4b

T1 T2 N1 N2 H1 H2 H4a H4b

De nieuwe veiligheidsstootband SB 50 is het modernste systeem 

binnen het gamma van tijdelijke afbakeningen van Delta Bloc® 

Dit type SB 50 wordt vooral gekenmerkt door zijn licht gewicht en zeer 

slanke ontwerp.  De verbindingen tussen de verschillende elementen

wordt gerealiseerd door het nieuwe 'plug-in' systeem.   De installatie

en manipulatie is uiterst eenvoudig en vlug.  Voor de installatie zijn er 

geen schroeven en geen gereedschap nodig, alles is geïntegreerd 

Voornaamste eigenschappen :

- kerend vermogen T3 et T1

- licht ontwerp , slechts 792 kg voor een element van 6m

- plateauwagen  (30T) kan meer dan 200 m transporteren

- eenvoudige en uiterst snelle installatie

- compacte afmetingen, systeembreedte slechts 24cm 

- de voetbasis van een element is zeer groot.

Gevaar op indrukking in ondergrond is uitgesloten

(druk op grond < 0,16 kg/cm²)

C40/50

omgevingsklasse EE4

geïntegreerde koppeling (gepatenteerd)

geen schroeven en gereedschap nodig   

doorlopende trekwapening (patent)

thermisch verzinkt cfr NBN EN 1461

op aanvraag

1 kraan of kraanwagen

1 abeider

+/- 2400m per team

meerdere teams zijn mogelijk

kraanwagen : 174 m  

plateauwagen : 228 m

reflectoren, opzetbordjes, enz.

Grote rubberen voetjes onder element

Druk op grond: 0,16 kg/cm²
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Alg. gegevens tension- gewicht l / b / h
bar (kg) (cm)

standaard element MW180 792 600/24/50
SB 50 L6m

diversen

verankering

CE-certificaat niet vereist niet vereist

per vracht

eindverankering neen neen

accessoires

bijkomende
neen neen

per team (8u)

geteste 180m 180m

laadvermogen

systeemlengte (zonder eindconstructie)

installatiewijze

installatie 

max. verplaatsing 16 cm 46 cm
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Technische specificaties Testresultaten cfr NBN EN 1317-2

betonkwaliteit
type SB 50 SB 50

lengte element 6m 6m

koppeling
tensionbar MW180 MW180

T1 T3

Keurmerken

NL BSB
K 44581

tijdelijke bescherming - licht en bovendien veilig
L3

T3 H3

speciale lengtes schokindex A A A

aanbevolen werkingsbreedte

installatieteam

tensionbar
kerend vermogen


