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Van Haagen DBS levert onderstaande producten.
Gevulkaniseerde rubberen afbakeningspalen
Deze dienen ter bescherming, van weggebruikers en zijn uitermate geschikt ter vervanging van
andere soorten verkeerspalen die gemaakt zijn van: Beton, graniet, metaal, hout of kunststof.


Ro-Cycle Rubberen afbakenpalen



Ro-Cycle Steelflex (flexibele rvs-palen)



Ro-Cycle Rubberen Verkeerszuilen

Flexibele geleidingspalen


Jislon Flexibele geleidingspalen



Jislon Urban palen



Jislon Verkeerszuilen –toebehoor

Overige producten


Jislon Verkeerseiland en geleidingsblokken (kunststof)



Rosehill Verkeersdrempels, eilanden en fietsgeleiders
(massief rubber)



Jislon Solar Wegmarkeringen (zonne-energie)



Jislon Flexibele Rubberen anti-parkeerpaal



Jislon Anticondens verkeerspiegel



SecuPost Anti-Rampalen



Softstop Botsabsorberende beschermpalen
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Overzicht Flexibele Rubberen Afbakenpalen .

Ro-Cycle Gevulkaniseerde palen

• Universeel
• Standaard
• Diamantkop
• Amsterdammer & Amsterdammer classic
• Moderne
• Steelflex Ø 76 mm
• Steelflex Ø104 / 114 mm
• Steelflex Ø160 mm
• Conus universeel opbouw
• Verkeerszuilen signaal inbouw
• Verkeerszuilen signaal opbouw
• Montagemogelijkheden
• Fundatiebuizen en sokkels

Gevulkaniseerde rubberen palen, verkeerszuilen.
Zoals bij veel wegbeheerders bekend is, zijn er locaties (bochten, versmallingen, drempels,
parkeerhavens, kruisingen enz.) waar betonnen, stalen, houten en kunststof recyclage palen
staan, die regelmatig afbreken of waarbij het straatwerk wordt vernield door vrachtauto’s of
andere voertuigen.
Uit onderzoek blijkt dat onderhoud, reparatie en vervanging op kosten van de gemeenten
/wegbeheerder komt en dit kan aanzienlijk oplopen.
Met deze Rubberen Ro-Cycle paal zijn herstelkosten aan product en /of onderhoud aan
straatwerk tot een minimum beperkt.
De Ro-Cycle paal is een afbakenpaal die is gevulkaniseerd en dus niet is verlijmd.
Het product ontstaat uit een menging van 40 % nieuw rubber en 60% van hergebruikt granulaatrubber, dat overblijft bij het fabriceren van rubber V-snaren of speciale transportriemen.
Dit product is ideaal om bestaande palen uit beton, graniet, staal of hout te vervangen daar deze
volledig recycleerbaar is.
Deze Ro-Cycle Paal is flexibel en kan, wanneer deze wordt aangereden, buigen tot een hoek
weer terug in zijn oorspronkelijke toestand. Dit betekent dat de gebruikelijke herstelkosten
bespaard worden.
Eigenschappen Ro-Cycle paal:
Flexibel in zomer maar ook in de winter.
Niet brandbaar.
Graffiti of verf hecht niet.
Het materiaal bevat geen gevaarlijke stoffen.
Leverbaar in de kleuren: Zwart en graniet / beige.
Als extra optie voor projecten: grijs

Door zijn flexibiliteit heeft de paal met betrekking tot verkeersveiligheid zeer veel voordelen voor
de zwakkere verkeersdeelnemers, waaronder fietsers en bromfietsers.
Op verkeerstechnisch vlak biedt deze een optie als rubberen binnenkern voor middengeleiders
zoals de bekende verkeerszuilen BB 22 en 21, voor in België is dit de D1d
NIEUW!
Vanaf heden zijn er twee nieuwe opties leverbaar de zogenaamde Steelflex.
Hierbij kunnen RVS of stalen palen worden voorzien van een rubberen binnenkern
waardoor de voorheen statische paal licht aanrijdbaar blijft, maar niet knikt.
Daarnaast bestaat er een verzinkte sokkel waardoor een aantal modellen m.b.v een
driekantsleutel eenvoudig kunnen worden verwijdert.
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Bestek / Montage
Materiaal: Gevulkaniseerde rubberen recyclage paal
Model: UNIVERSEEL
De rubberen paal met een diameter Ø 138 mm en 1340 mm lang ontstaat na vulkanisatie
(geen verlijming) van een mengeling van 40% nieuw rubber en 60% hergebruikt granulaatrubber
(restproduct bij fabricage van rubber V-snaren en transportbanden).
De rubberen paal kan 90 graden geplooid worden zonder te beschadigen.Na het wegnemen van
de belasting komt de paal terug recht. De paal blijft zowel bij hitte als bij vorst flexibel.
De rubberen paal is brand dovend en is voorzien van 2 reflecterende filmstroken - Klasse II
afmeting: 50 mm Rood / Wit – 3M, tenzij anders vermeldt.

Om de paal 45º te kunnen buigen is een gemiddelde botskracht nodig van 200 kg.
Montage.
Fundatiebuis:
Om de botsenergie te verspreiden in de ondergrond, wordt de paal in de speciale getrompte
stalen buis gestoken. Staal 37 diameter Ø 159 mm wanddikte 4 mm en 650 mm lang.
De vrije ruimte tussen de rubberen paal en de stalen buis kan worden opgevuld met 2 extra
rubber ringen 138 mm, brekerzand of split- korrel 0-04.
Voor meer informatie: Zie tekening en specificaties:
Kleur: Zwart en graniet/beige
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Universeel paal
Gevulkaniseerd rubberen recycle paal

138 mm

50 mm

Rood / wit reflector (3M)

50 mm

750 800 mm
variabel

Rubberen flexibele
binnenkern

c.a.1340 mm

Getrompte stalen
fundatiebuis
650 mm
aanvulzand
variërend met de hoogte

159 mm
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Bestek / Montage
Materiaal: Gevulkaniseerde rubberen recyclage paal.
Model: STANDAARD
De zware rubberen paal heeft een tapsvormige uitvoering en meet maximaal Ø 200 mm en is
1340 mm lang, en heeft een gewicht van ± 42 kg.
Deze vorm ontstaat na vulkanisatie (geen verlijming) van een mengeling van 40% nieuw rubber
en 60% hergebruikt granulaatrubber (restproduct bij fabricage van rubber V-snaren en
transportbanden)
De rubberen paal kan 90 graden geplooid worden zonder te beschadigen. Na het wegnemen van
de belasting komt de paal terug recht. De paal blijft zowel bij hitte als bij vorst flexibel.
De rubberen paal is brand dovend en is voorzien van 1 reflecterende filmstrook - Klasse 2
afmetingen: 50 mm Rood / Wit 3M, tenzij anders vermeldt.
Om de paal 45º te kunnen buigen is een gemiddelde kracht van 300 kg op bumperhoogte
noodzakelijk.
Fundatiebuis:
Om de botsenergie te verspreiden in de ondergrond, wordt de paal in één getrompte stalen buis
gestoken. Materiaal: staal 37 diameter buis Ø 203 mm wanddikte 4 mm en 650 mm lang en aan
de bovenkant voorzien van een getrompte kraag.
Deze buis wordt ingegraven of geboord. Zorg dat de buis waterpas staat en voldoende stabiliteit
heeft!
Een deel van de fundatiebuis wordt opgevuld met zand, zodat de rand van de rubberen paal
overeen komt met de getrompte kraag van de fundatiebuis.
De vrije ruimte tussen de rubberen paal en de stalen buis kan worden opgevuld met brekerzand
aangevuld met water of split 0- 04
Voor meer informatie: Zie tekening en specificaties:
Kleur: Zwart en Graniet/beige
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Standaard paal
Gevulkaniseerd rubberen recycle paal

170 mm

12 mm

Rood / wit reflector
klasse 2

55 mm

760 mm
Gevulcaniseerd rubber
Gewicht 42 kg

1340 mm

580 mm

190 mm

Getrompte stalen
fundatiebuis
650 mm

70 mm aanvulzand

203 mm
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Bestek / Montage
Materiaal: Gevulkaniseerde rubberen recyclage paal
Model: DIAMANTKOPPAAL
Deze middelzware rubberen paal heeft een afmeting van 14,5 x 14,5 cm en meet boven maaiveld
een hoogte van 75 cm, de totale lengte bedraagt 1.20 meter.
Deze robuuste markeringspaal is voorzien van vellingkanten en diamantkop en heeft een gewicht
van ± 29 Kg.
Deze vorm ontstaat na vulkanisatie (geen verlijming) van een mengeling van 40% nieuw rubber
en 60% hergebruikt granulaatrubber (restproduct bij fabricage van rubber V-snaren en
transportbanden en koelwaterslangen)
De rubberen paal kan 90 graden geplooid worden zonder te beschadigen. Na het wegnemen van
de belasting komt de paal terug recht. De paal blijft zowel bij hitte als bij vorst flexibel.
De rubberen paal is branddovend en is voorzien van 2 reflecterende filmstroken - Klasse 2
afmetingen: 24 mm Rood / Wit 3M, tenzij anders vermeldt.
Om de paal 45º te kunnen plooien is een gemiddelde kracht van 180-250 kg op bumperhoogte
noodzakelijk.
Fundatiebuis:
Om de botsenergie te verspreiden in de ondergrond wordt de paal in één getrompte buis
gestoken. Materiaal: Staal 37 Ø 159, wanddikte 4,0 mm en 650 mm lang en aan de bovenkant is
deze voorzien van een getrompte kraag en Is volledig warm verzinkt.
Deze buis kan worden ingegraven of geboord. Zorg dat de buis waterpas staat en voldoende
stabiliteit heeft. Bij obstakels, zoals kabels en leidingen kan de buis worden ingekort tot max. 500
mm. Hierbij moet U de fundatiebuis aanwerken met voldoende beton.

Het onderste deel van de fundatiebuis wordt opgevuld met zand, zodat de rand van de rubberen
paal overeen komt met de getrompte kraag van de fundatiebuis.
De vrije ruimte tussen de rubberen paal en de stalen buis wordt geborgd m.b.v. een rubberen Oring.
Voor meer informatie: Zie tekening en specificaties:
Kleur: Zwart of graniet/beige
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Diamantkop paal
Gevulkaniseerd rubberen recycle paal

Bovenaanzicht
145 mm

145 mm

131 mm
33 mm
70 mm

25 mm

40 mm

25 mm

Rood / wit reflector
klasse 2
750 mm

1200 mm

450 mm

145 mm

650 mm
Getrompte stalen
fundatiebuis

200 mm aanvulzand

159 mm
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Bestek / Montage

Materiaal: Gevulkaniseerde rubberen recyclage paal
Model: AMSTERDAMMER / - CLASSIC
De zware rubberen paal heeft een conisch uitvoering en meet maximaal Ø 190 mm en is 1340
mm lang, en heeft een gewicht van ± 30 kg.
De hoogte boven maaiveld bedraagt 73 cm.
Deze vorm ontstaat na vulkanisatie (geen verlijming) van een mengeling van 40% nieuw rubber
en 60% hergebruikt granulaatrubber (restproduct bij fabricage van rubber V-snaren en
transportbanden)
De rubberen paal kan 90 graden geplooid worden zonder te beschadigen. Na het wegnemen van
de belasting komt de paal terug recht. De paal blijft zowel bij hitte als bij vorst flexibel.
De rubberen paal is brand dovend en is voorzien van 1 reflecterende filmstrook - Klasse 2
afmetingen: 27 mm Rood / Wit 3M, tenzij anders vermeldt.
Om de paal 45º te kunnen buigen is een gemiddelde kracht van 360 kg op bumperhoogte
noodzakelijk.
Fundatiebuis:
Om de botsenergie te verspreiden in de ondergrond, wordt de paal in één getrompte stalen buis
gestoken. Materiaal: staal 37 diameter buis Ø 203 mm wanddikte 4 mm en 650 mm lang en aan
de bovenkant voorzien van een getrompte kraag.
Deze buis wordt ingegraven of geboord. Zorg dat de buis waterpas staat en voldoende stabiliteit
heeft!
Een deel van de fundatiebuis wordt opgevuld met zand, zodat de rand van de rubberen paal
overeen komt met de getrompte kraag van de fundatiebuis.
De vrije ruimte tussen de rubberen paal en de stalen buis kan worden opgevuld met split 0-04 of
brekerzand aangevuld met water.
Voor meer informatie: Zie tekening en specificaties
Kleur: Zwart en Graniet/beige
CLASSIC
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Amsterdammer
Gevulkaniseerd rubberen recycle paal

105 mm
100 mm

30 mm

Rood / wit reflector (3M)
Klasse 2

730 mm

1310 mm

Rubberen flexibele
binnenkern

190 mm
Getrompte stalen
fundatiebuis

580 mm

650 mm

60 mm
aanvulzand
203 mm
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Amsterdammer Classic
Gevulkaniseerd rubberen recycle paal

190 mm

100 mm
30 mm

Rood / wit reflector (3M)
Klasse 2

760 mm

1340 mm

Rubberen flexibele
binnenkern

190 mm

190 mm
Getrompte stalen
fundatiebuis

580 mm

650 mm

60 mm
aanvulzand
203 mm
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Bestek / Montage
Materiaal: Gevulkaniseerde rubberen recyclage paal
Model: Moderne
Deze zeer zware Rubberen paal meet een maximale diameter van Ø 215 mm en is 1390 mm
lang, heeft een gewicht van ± 47 kg en ziet er granaatvormig uit.
Deze vorm ontstaat na vulkanisatie (geen verlijming) van een mengeling van 40% nieuw rubber
en 60% hergebruikt granulaatrubber (restproduct bij fabricage van rubber V-snaren en
transportbanden)
De rubberen paal kan 90 graden geplooid worden zonder te beschadigen. Na het wegnemen van
de belasting komt de paal terug recht. De paal blijft zowel bij hitte als bij vorst flexibel.
De rubberen paal is brand dovend en is aan twee zijde voorzien van een verzonken reflecterend
oog filmstrook – Type II afmeting: rond 50 mm Rood / Wit 3M, tenzij anders vermeldt.
Om de paal 45º te kunnen buigen is een gemiddelde kracht nodig van 400 kg op bumperhoogte.
Fundatiebuis:
Getrompte stalen Fundatiebuis!
Om de botsenergie te verspreiden in de zachte of onstabiele ondergrond, wordt de paal in één
getrompte stalen buis gestoken. Materiaal: staal 37 diameter buis Ø 203 mm wanddikte 4 mm en
650 mm lang en aan de bovenkant voorzien van een getrompte kraag.
Bij obstakels, zoals kabels en leidingen kan de buis worden ingekort tot max. 600 mm. Hierbij
moet U rekening houden met extra ballast rond de fundatiebuis (beton).
Deze buis wordt ingegraven of geboord. Zorg dat de buis waterpas staat en voldoende stabiliteit
heeft!
Een deel van de fundatiebuis wordt opgevuld met zand, zodat de rand van de rubberen paal
overeen komt met de getrompte kraag van de fundatiebuis.
De vrije ruimte tussen de rubberen paal en de stalen buis kan worden opgevuld met brekerzand
aangevuld met water of Wegensplit met een korrel 0-04
Voor meer informatie: zie tekening en specificaties:
Kleur: Zwart en Graniet/beige
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Moderne paal
Gevulkaniseerd rubberen recycle paal

215 mm

Rood / wit reflector (3M)
Klasse 2

50 mm

810 mm

Rubberen flexibele
binnenkern

1390 mm

580 mm

190 mm

650 mm
Getrompte stalen
fundatiebuis

70 mm aanvulzand

203 mm
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Omschrijving / Bijlage
Ro-Cycle STEELFLEX RVS of Gelakt
De Ro-Cycle Steelflex kent verschillende uitvoeringen waarbij over de gevulkaniseerde
binnenkern een RVS buis of andere stalen modellen passen waarmee een starre
uitvoering flexibel wordt.
Voordelen : Het straatbeeld wordt hierdoor minmaal verstoord.
Langere levensduur van de paal
Veilig en eventueel hergebruik van oude RVS palen
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Bestek / Montage
Omschrijving: STEELFLEX PAAL STAINLESS 304- Ø 104
Model: STEELFLEX RVS Ø 104 mm.
De rubberen paal met een diameter voet Ø 138 mm en 1270 mm lang ontstaat na vulkanisatie
(geen verlijming) van een mengeling van 40% nieuw rubber en 60% hergebruikt granulaatrubber
(restproduct bij fabricage van rubber V-snaren en transportbanden).
De rubberen paal kan 45 graden geplooid worden zonder te beschadigen. Na het wegnemen van
de belasting komt de paal langzaam terug recht. De paal blijft zowel bij hitte als bij vorst flexibel.
De rubberen paal is brand dovend.
De rubberen paal is halverwege de voet gereduceerd tot een diameter van 96 mm met een
binnenlengte van 540 mm. De buitenzijde is voorzien van een RVS buis kwaliteit 304- tenzij
anders vermeldt. Lengte RVS buis 760 mm Ø104 mm dikte 2 mm, oppervlakte buis en top
gebold en geschuurd.
Aan de bovenzijde is een schroef niet zichtbaar verzonken om na beschadiging de rvs buis /
rubberen paal van elkaar te demonteren.
Om de paal 45º te kunnen buigen is een gemiddelde botskracht nodig van 150 kg.
Montage.
Fundatiebuis:
Om de botsenergie te verspreiden in de ondergrond, wordt de paal in de speciale getrompte
stalen buis gestoken. Staal 37 diameter Ø 159 mm wanddikte 4 mm en 650 mm lang.
De vrije ruimte tussen de rubberen paal en de stalen buis kan worden opgevuld met 2 extra
rubber ringen 138 mm, brekerzand of split- korrel 0-04.
Voor meer informatie: Zie tekening en Specificaties:
Kleur: Zwart / RVS 304
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Steelflex Stainless 304 - Ø 104
Gevulkaniseerd rubberen recycle paal met RVS buitenzijde

104 mm

Rubberen flexibele
binnenkern.
Buitenzijde voorzien
van RVS 304
geschuurde buis.

760 mm

1270 mm

510 mm

138 mm

Getrompte stalen
fundatiebuis
650 mm

140 mm
aanvulzand

159 mm
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Bestek / Montage
Snelwisselaar: STEEL STAINLESS 304- Ø 104

De RVS Snelwisselaar is bedoeld om vast RVS-palen in de diameter 104 mm eenvoudig uit te
kunnen wisselen na aanrijschade. De RVS paal in de standaard kwaliteit 304 met een lengte van
1200 mm wordt aan de gietijzeren adapterflens geschroefd.
De vooraf Getrompte stalen en verzinkte montagebuis met een diameter van 159x4- en 650 mm
lang is al ingewerkt in beton of straatwerk. Het geheel wordt nu op de gewenste hoogte gezet en
aangevuld met ballast, zand of fijn grind. Vervolgens sluit een PE afdekring het de bovenzijde af
ter voorkoming van vuil. Bij schade kan eenvoudig de kromme RVS paal uit de fundatiebuis
worden genomen en worden verwisseld met een nieuw exemplaar, zonder dat u moet breken,
hakken of open graven.
Indien dit meerdere malen gebeurd kunt U ook denken deze vaste opstelling aan te passen in
een flexibele uitvoering. (Steelflex Stainless Ø104)
Fundatiebuis:
Om de botsenergie te verspreiden in de ondergrond, wordt de paal in de speciale getrompte
stalen buis gestoken. Staal 37 diameter Ø 159 mm wanddikte 4 mm en 650 mm lang.
De vrije ruimte tussen de RVS paal en de stalen fundatiebuis kan worden opgevuld met extra
ballast, dit kan zijn fijn grind, split of zand.
Voor meer informatie: Zie tekening en Specificaties.
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Afmetingen / Tekening.
Snelwisselaar: STEEL STAINLESS 304- Ø 104
Benodigdheden:
1 stuks getrompte stalen verzinkte montagebuis diameter 159 x4- 650 mm.
1 stuks Gietijzeren adapter met 3x M12 verzinkte stelbouten. Afm: Ø140 / 76 H=100 mm.
1stuks RVS Paal diameter104 x 2 mm lengte minmaal 1200 mm model naar wens!
1 stuks PE afdekring. Afm: Ø 150 / 104 H=40mm.
1 zak brekerzand / of fijn rolgrind.
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Bestek / Montage
Omschrijving: Gevulkaniseerde Binnenkern voorzien
van RVS Buis 304 Ø 114 2R / 3R
Model: STEELFLEX RVS Ø 114 mm. 2R / 3R
De rubberen paal met een diameter voet Ø 138 mm en 1280 mm lang ontstaat na vulkanisatie
(geen verlijming) van een mengeling van 40% nieuw rubber en 60% hergebruikt granulaatrubber
(restproduct bij fabricage van rubber V-snaren en transportbanden).
De rubberen paal kan 45 graden geplooid worden zonder te beschadigen. Na het wegnemen van
de belasting komt de paal langzaam terug recht. De paal blijft zowel bij hitte als bij vorst flexibel.
De rubberen paal is brand dovend.
De rubberen paal is halverwege de voet gereduceerd tot een diameter van 108 mm met een
binnenlengte van 540 mm. De buitenzijde is voorzien van een RVS buis kwaliteit 316 tenzij
anders vermeldt. Lengte RVS buis 770 mm Ø114 mm dikte 3 mm, oppervlakte buis en top gebold
en geschuurd.
Aan de bovenzijde is een schroef niet zichtbaar verzonken om bij beschadiging de rvs buis /
rubberen paal van elkaar te demonteren.
De RVS buis is aan de bovenzijde voorzien van 2 resp. 3 reflectoren Rood 3M DG welke verdiept
zijn aangebracht.
Om de paal 45º te kunnen buigen is een gemiddelde botskracht nodig van 180 kg.
Montage.
Fundatiebuis:
Om de botsenergie te verspreiden in de ondergrond, wordt de paal in de speciale getrompte
stalen volbad verzinkte buis gestoken. Staal 37 diameter Ø 159 mm wanddikte 4 mm en 650 mm
lang.
De vrije ruimte tussen de rubberen paal en de stalen buis kan worden opgevuld met 2 extra
rubber ringen 138 mm, brekerzand of split- korrel 0-04.
Voor meer informatie: Zie tekening en Specificaties:
Kleur: Zwart / RVS 316
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Steelflex Stainless Ø 114 2R/3R
Gevulkaniseerd rubberen recycle paal met RVS buitenzijde

114 mm

Rubberen flexibele
binnenkern.
Buitenzijde voorzien
van RVS 304
geschuurde buis.

770 mm

1280 mm

540 mm

138 mm

Getrompte stalen
fundatiebuis
650 mm

110 mm
aanvulzand

159 mm

www.haagendbs.nl | info@haagendbs.nl

Bestek / Montage.

Snelwisselaar voor montage van Flespalen en buispalen
voor in Asfalt, Beton of Betonprint
De getrompte verzinkte stalen fundatiebuis Ø 159 x4- 650 mm is ideaal voor het plaatsen van
verkeerspalen die in verdicht straatwerk beton / betonprint of asfalt worden gemonteerd, zoals
bv. Pipe-locks Street-lock of schroefpotten.
Bij regelmatige aanrijschade aan de verkeerspalen kan met de Snelwisselaar eenvoudig snel en
efficiënt de kapotte verkeerspaal worden uitgewisseld zonder dat er iets aan het straatwerk,
ondergrond of getrompte buis kapot gaat.

De stalen buis is vooraf al gemonteerd in het verkeerseiland met de flens bovenkant maaiveld.
De Gietijzeren adapter wordt vastgeschroefd aan de flespaal en op de bodem van de grond neer
gezet.
De paal loodrecht stellen en eventueel aanvullen met rolgrind als ballast.
De Pe afdekdop dient als afwerking van het geheel.

Bij schade wordt de flespaal eruit genomen, adapter verwisselen met een nieuw flespaal en het
geheel weer herplaatsen. Bij extreme aanrijdingen dient deze buis gelijk als fundatie voor de RoCycle flexibele BB22 en 21 en kan hiervoor toegepast worden. (vraag naar de mogelijkheden)
Getrompte stalen fundatiebuis, ingewerkt in
Betonprint of stabiel straatwerk.

Reduceerbus 48 of 51 mm.
Standaard 76 mm.

Vast schroeven 3 x12
Ballast, rolgrind.

Afwerken met PE afdekdop
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Afmetingen / Tekening.

Snelwisselaar voor montage van Flespalen en buispalen
voor in Asfalt, Beton of Betonprint.

Benodigdheden:
1 stuks getrompte stalen verzinkte montagebuis diameter 159 x4- 650 mm.
1 stuks Gietijzeren adapter met 3x M12 verzinkte stelbouten. Afm: Ø140 / 76 H=100 mm.
1 stuks PE afdekring. Afm: Ø 150 / 76 / 48 /51 H=40mm.
1 stuks Flespaal, Verkeerspaal, buispaal.
1 zak rolgrind.
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Bestek / Montage
Materiaal: Gevulkaniseerde rubberen
Verkeerszuil.
Model: inbouw BB 22 (GEEL / D02)
De rubberen verkeerspaal met een diameter Ø 138 mm en 1340 mm lang ontstaat na
vulkanisatie (geen verlijming) van een mengeling van 40% nieuw rubber en 60% hergebruikt
granulaatrubber (restproduct bij fabricage van rubber V-snaren en transportbanden).
De volle rubberen paal kan 90 graden geplooid worden zonder te beschadigen. Na wegnamen
van de belasting komt de paal langzaam terug recht. De paal blijft zowel bij hitte als bij vorst
flexibel.
Aan de bovenzijde is de paal voorzien van ingeperst verzinkten buis Ø 60 mm met 3 x M8.
In deze montagebuis wordt een Ø 48 x 900 mm aluminium buis gestoken voor de bevestiging van
de retroreflecterende PE of aluminium koker (Geel) BB22 welke is voorzien van een nylon
bovendeksel met een gat van 48 mm.
Hierna wordt het geheel afgemonteerd met het RVV bord D02 400 mm incl. beugel 48 mm.
Om de botsenergie te verspreiden in de ondergrond, beton / asfalt of klinkers wordt de rubberen
paal in een vooraf ingewerkte speciale getrompte fundatiebuis gestoken. Materiaal staal 37 Ø
159 mm wanddikte 4 mm en 650 optie: 500 mm lang.
De bovenzijde van deze getrompte kraag komt gelijk met het maaiveld!
De vrije ruimte tussen de rubberen paal en de stalen buis kan worden opgevuld met 2 extra
rubber ringen 138 mm, brekerzand of split 0-04.
Voor meer informatie: zie tekening en specificaties Ro-Cycle Palen.
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Bestek / Montage
Materiaal: Gevulkaniseerde rubberen Verkeerszuil.
Model: Inbouw BB 21 (Zwart / Wit)
De rubberen verkeerspaal met een diameter Ø 138 mm en 1340 mm lang ontstaat na
vulkanisatie (geen verlijming) van een mengeling van 40% nieuw rubber en 60% hergebruikt
granulaatrubber (restproduct bij fabricage van rubber V-snaren en transportbanden).
De volle rubberen paal kan 90 graden geplooid worden zonder te beschadigen. Na wegnamen
van de belasting komt de paal langzaam terug recht. De paal blijft zowel bij hitte als bij vorst
flexibel.
Aan de bovenzijde is de paal voorzien van ingeperst verzinkten buis Ø 60 mm met inslagdop.
Deze montagebuis dient ter bevestiging van de retroreflecterende PE of aluminium koker
(zwart / wit ) BB21 welke is voorzien van een PE bovendeksel met een gat van 60 mm.
Om de botsenergie te verspreiden in de ondergrond, beton / asfalt of klinkers wordt de rubberen
paal in een vooraf ingewerkte speciale getrompte stalen buis gestoken. Materiaal staal 37 Ø 159
mm wanddikte 4 mm en 650, optie: 500 mm lang.
De bovenzijde van deze getrompte kraag komt gelijk met het maaiveld!
De vrije ruimte tussen de rubberen paal en de stalen buis kan worden opgevuld met 2 extra
rubber ringen 138 mm, brekerzand of split 0-04.
Voor meer informatie: zie tekening en specificaties Ro-Cycle Palen.
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Signaal inbouw B22
Gevulkaniseerde rubberen verkeerszuil

max.
420 mm

Montagebuis t.b.v.
verkeersbord

820 mm

Reflecterende koker.
B22 / BB21 (3M DG)

100 mm

Rubberen flexibele
binnenkern

650 mm

Getrompte stalen
fundatiebuis

159 mm
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Bestek / Montage
Materiaal: Gevulkaniseerde rubberen Verkeerszuil.
Model: Inbouw D1d type 250 BE (Geel DG)
De rubberen verkeerspaal met een diameter Ø 138 mm en 1340 mm lang ontstaat na
vulkanisatie (geen verlijming) van een mengeling van 40% nieuw rubber en 60% hergebruikt
granulaatrubber (restproduct bij fabricage van rubber V-snaren en transportbanden).
De volle rubberen paal kan 90 graden geplooid worden zonder te beschadigen. Na wegnamen
van de belasting komt de paal langzaam terug recht. De paal blijft zowel bij hitte als bij vorst
flexibel. Aan de bovenzijde van de rubberen paal is een montagebuis van 60 mm ingeperst
voorzien van 3 gaten.
In deze montagebuis wordt een gelakte/verzinkte buis Ø 51 x 900 mm gestoken voor de
bevestiging van de retroreflecterende PE of Aluminium koker (Geel) welke is voorzien van een
nylon bovendeksel met een gat van 60 mm en 3 borgschroeven.
Hierna wordt het geheel afgemonteerd met het verkeersbord D1d 400 mm incl. 2 beugels 51 mm.
Om de botsenergie te verspreiden in de ondergrond, beton / asfalt of klinkers wordt de rubberen
paal in een vooraf ingewerkte speciale getrompte stalen buis gestoken. Staal 37 Ø 159 mm
wanddikte 4 mm en 650 mm of 500mm lang.
De bovenzijde van deze getrompte kraag komt gelijk met het maaiveld!
De vrije ruimte tussen de rubberen paal en de stalen buis kan worden opgevuld met 2 extra
rubber ringen 138 mm, brekerzand of split 0-04.
Voor meer informatie: zie tekening en specificaties Ro-Cycle Palen.
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Signaal inbouw B22
Gevulkaniseerde rubberen verkeerszuil

max.
420 mm

Montagebuis t.b.v.
verkeersbord

820 mm

Reflecterende koker.
B22 / BB21 (3M DG)

100 mm

Rubberen flexibele
binnenkern

650 mm

Getrompte stalen
fundatiebuis

159 mm
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Bestek / Montage
Materiaal: Gevulkaniseerde rubberen verkeerszuil met conische voet en verzinkten
montageflens.
Model: Opbouw BB 22 (Geel / D02 NL) D1d type 250 BE
De rubberen verkeerspaal met een diameter Ø 138 mm en 900 mm lang ontstaat na vulkanisatie
(geen verlijming) van een mengeling van 40% nieuw rubber en 60% hergebruikt granulaatrubber
(restproduct bij fabricage van rubber V-snaren en transportbanden).
De volle rubberen paal kan 90 graden geplooid worden zonder te beschadigen. Na wegnamen
van de belasting komt de paal langzaam terug recht. De paal blijft zowel bij hitte als bij vorst
flexibel.
Aan de bovenzijde is de paal voorzien van ingeperst verzinkten buis Ø 60 mm met 3 x M8.
In deze montagebuis wordt een Ø 48 x 900 mm verzinkten of aluminium buis gestoken voor de
bevestiging van de retroreflecterende PE of aluminium koker (Geel) BB22 welke is voorzien van
een nylon bovendeksel met een gat van 48 of 60 mm.
Hierna wordt het geheel afgemonteerd met het RVV bord D0 2 (400 mm) incl. beugels 48 mm.
Of voor in België type D1d type 250 incl. beugels 51 mm en buis 51 mm met dop.
Om de botsenergie te verspreiden op de ondergrond, beton / asfalt wordt de conische rubberen
paal met behulp van een verzinkten conische flens diameter 300 mm welke met 6 chemische
ankers of speciaal asfalttankers bevestigd.
Voor meer informatie: zie tekening en specificaties Ro-Cycle Palen.
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Bestek / Montage
Materiaal: Gevulkaniseerde rubberen Verkeerszuil met
conische voet en verzinkten montageflens.
Model: Opbouw BB 21 (Zwart / Wit)
De rubberen verkeerspaal met een diameter Ø 138 mm en 900 mm lang ontstaat na vulkanisatie
(geen verlijming) van een mengeling van 40% nieuw rubber en 60% hergebruikt granulaatrubber
(restproduct bij fabricage van rubber V-snaren en transportbanden).
De volle rubberen paal kan 90 graden geplooid worden zonder te beschadigen. Na wegnamen
van de belasting komt de paal langzaam terug recht. De paal blijft zowel bij hitte als bij vorst
flexibel.
Aan de bovenzijde is de paal voorzien van ingeperst verzinkten buis Ø 60 mm met 3 x M8.
Deze montagebuis dient ter bevestiging van de retroreflecterende PE of aluminium koker (zwart /
wit) BB21 welke is voorzien van een PE bovendeksel met een gat van 60 mm.
Om de botsenergie te verspreiden op de ondergrond, beton / asfalt wordt de conische rubberen
paal met behulp van een verzinkten conische flens diameter 300 mm welke met 6 chemische
ankers of speciaal asfaltankers bevestigd.
Voor meer informatie: zie tekening en Specificaties Ro-Cycle Palen.
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Conus signaal opbouw B21/B22
Gevulkaniseerde rubberen verkeerszuil met conische voet en verzinkten montageflens

160 mm
48 mm

420 mm

1390 mm

820 mm

150 mm
300 mm
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Conus signaal opbouw B21/B22
Gevulkaniseerde rubberen verkeerszuil met conische voet en verzinkten montageflens

160 mm
48 mm

420 mm

1390 mm

820 mm

150 mm
300 mm
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Bestek / Montage
Materiaal: Gevulkaniseerde rubberen paal
Model: Conus Universeel t.b.v. parkeergarages ed.
De rubberen paal met een diameter Ø 138 mm en 780 mm lang ontstaat na vulkanisatie
(geen verlijming) van een mengeling van 40% nieuw rubber en 60% hergebruikt granulaatrubber
(restproduct bij fabricage van rubber V-snaren en transportbanden).
Dit model is aan de onderzijde voorzien van een conisch voet met een diameter 240 mm en een
hoogte van 50 mm.
De rubberen paal kan 90 graden geplooid worden zonder te beschadigen. Na het wegnemen van
de belasting komt de paal terug recht. De paal blijft zowel bij hitte als bij vorst flexibel.
De rubberen paal is brand dovend en kan worden voorzien van 1 of meer reflecterende
filmstroken - Klasse II.
Om de paal 45º te kunnen buigen is een gemiddelde kracht nodig van 150 kg.
Montage:
Gegalvaniseerde Montageflens:
Om de botsenergie te verspreiden op de ondergrond, wordt de paal met de conische voet op het
asfalt of beton geplaatst. (zie foto)
Door middel van de gegalvaniseerde conische flens welke is voorzien van 8 boutgaten kan deze
door 6-8 ankerpluggen en bouten of chemische ankers op de beton worden vastgezet.

Voor meer informatie: Zie tekening en specificaties.
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Conus universeel opbouw
Gevulkaniseerde rubberen paal t.b.v. parkeergarages

138 mm

60 mm

780 mm

670 mm

50 mm
240 mm
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Omschrijving / Montage
Fundament voor uitneembare palen.
Fundament / voetstuk geschikt voor wegneembare palen, passend voor de
modellen: UNIVERSEEL, DIAMANTKOPPAAL en de VERKEERSZUIL
Afmetingen: Inbouwdiepte 500mm. 150 mm binnenmaat.
Voorbereiding:
Om de onderlinge diameters van Universeel, Signaal en Diamantkop te compenseren worden
om de Universeel twee extra dunnen rubber ringen geleverd en voor de afdichting een dikkere
rubber ring.
Daarbij moeten twee extra, RVS ringen M10 worden toegevoegd onder de RVS dopmoer om de
druk te verhogen in het rubber.
De los te leveren verzinkte afsluitdeksel heeft een rubberen-schijf die d.m.v. de driekantsleutel
90 graden kan worden los of vast gezet.
Montage:
gat graven 300x300mm en een diepte +/- 600 mm.
100 mm vullen met gewassen grind voor de afvoer van hemelwater.
Hierna exta 300 mm aanwerken met grind en afwerken met beton
Dit 24 uur laten uitharden voor deze te gaan gebruiken.
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Montage / Plaatsing
Rubberen palen & Verkeerszuilen.

Fundatiesokkel gefixeerd, kent 2 type getrompte
stalen fundatie buizen:
Ø 159 x 4 - 650 mm volbad verzinkt
Ø 203 x 4 - 650 mm volbad verzinkt
Fundatiesokkel om eenvoudig de palen frequent te verwijderen m.b.v. een driekantsleutel.

Montage stappen (alle modellen):
1. Stalen getrompte buis waterpas stellen met de afgeplatte flens naar boven, deze stabiliseren met
puinverharding en brekerzand.
2. Bij zachte grond of bij open verharding buis aanwerken met voldoende beton.
3. Gedeeltelijk de buis opvullen met zand voor de gewenste hoogte.
4. Na het plaatsen van de paal extra brekerzand tussen het rubber en de buis in vegen.(bij de zware
modellen) Bij Universeel, Signaal, Diamantkop zijn rubber montageringen voorzien.
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Omschrijving / montage
Verkeerszuilen / kokers.
De rubberen gevulkaniseerde verkeerszuil bestaat uit nieuw gegranuleerd V-snarenrubber die
zowel zomer als winter kan buigen tot een hoek van 90 graden.
De doorsnede van de binnenkern is 138 mm en heeft een totale lengte van 1340 mm dit is incl.
de ingeperste verzinkte montage buis van 60 mm met borgschroeven 3 x M8mm.
Gewicht +/- 25 Kg.
A. Montage Stalen getrompte buis Mat. blank of volbad verzinkt.
Met behulp van een grondboor, palenschep een gat graven tot een diepte van 650 mm.
Plaats de getrompte stalen buis waterpas met de flens naar boven en zorg dat deze gelijk
komt met bovenkant straatwerk, tegels, beton, enz.
Ruimte tussen grond en buis opvullen met spilt zand gestabiliseerde grond.
Steek de rubberen binnenkern in de stalen getrompte buis diepte circa 650 mm.
De bijgeleverde rubberen geprofileerde O-ring op ongeveer de helft van de paal afrollen.
Schuif nu de aluminium koker over de rubberen kern tot dat deze wordt geblokkeerd door
de 3x M 8 schroeven. Let-op de buigruimte tussen de bovenkant stalen flens en
onderkant retro reflecterende koker is minimaal 10 cm (+/- vuisthoogte).
Is deze ruimte te klein ( iets wat zand in de buis erbij of dieper maken als deze te hoog
staat.
Fout !

Goed

Neem de koker er weer af en steek de bijgeleverde stalen buis van 51 mm in de
montagebuis en zet deze vast.
Plaats de retro reflecterende koker en zet deze vast.
B. Borging.
U kunt nu de rubberen kern vast zetten door zand met water, of wegensplit met water
tussen de stalen buis en rubberen kern te laten lopen. ( zorg dat de paal waterpas staat.)
Indien af en toe de paal te moeten verwijderen kunnen kan er ook een extra rubber ring
worden geleverd die klem rolt tussen flens en rubberen kern.
Bij frequent verwijderen bestaat hiervoor een gegalvaniseerde sokkel m.b.v.
driekantsleutel voor eenvoudig uitwisselen enz.
Monteer nu het verkeersbord met beugel en afdekdopje voor de buis.
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Overzicht Flexibele Geleidingspalen .
R

JISLON Pole Cone

• Pole Cone 80 NS
• Pole Cone 80 NSE (Easy Install)
• Pole Cone 80 LS (130 mm)
• Pole Cone DK-7 city
• Pole Cone DK-8 city
• Pole Cone Verkeerszuilen
• Pole Cone Multi cap
• Pole Cone Bestekken
• Pole Cone Montage handleidingen

Flexibele Geleidingspaal

JISLON Pole Cone 80 NS……
R

Eigenschappen
Overrijdbaar en komt snel terug in zijn oorspronkelijke vorm
De Pole Cone is gemaakt van hoogwaardig polyurethaan is zeer flexibel, kleurvast en taai.

Zeer hoge reflecterende eigenschappen
De reflecterende folie en de glasreflectoren zorgen voor goede zichtbaarheid in het donker.
Hoge bestendigheid
Hoge mate van bestendigheid tegen calcium,chloride en andere chemicaliën bv bij sneeuwperiode
Installatie- mogelijkheden
Bevestiging met een ingelijmd anker M24 hierdoor makkelijk uitwisselbaar.

Product types & Specificaties
NS-Type

TYPE

HOOGTE(mm)

KLEUREN

PC-40NS……

400

Oranje

PC-65NS……

650

Oranje, Zwart

PC-80NS……

800

Orange, Groen, Geel, Zwart , Rood, Wit

PC-100NS…...

1000

Oranje, Wit

*
*Voor
meer informatie betrefende kleuren en hoogtes kunt U contact opnemen met Uw leverancier.

Herstellend vermogen
Locatie: SJC Japan, R&D Centrum,
Ronddraaiend wiel
Test condities:
Snelheid: 70 km/h
Last: 800 kg (vergelijkbaar met een truck van 2 ton)
Frequentie: 1000

Resultaat:
Na 1000 keer te zijn overrden komt de Pole
Cone nog steeds terug in zijn oorspronkelijke
vorm.

Projecten
Type NS

JISLON Pole Cone wordt geleverd door:
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Tekening / Afmetingen
Pole- Cone 80 NS………..

Pole-Cone 80NS bestaat uit de volgende componenten.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Top en voet polyurethaan
Paal / buitenbuis polyurethaan leverbaar in de kleuren: Oranje,zwart, geel, groen,wit en rood.
Folie elastische reflecterende film 3M type II 3 x 50 mm.
Aluminium conische montage anker M24 Ø 48 x 60 mm. Incl. sluitring en Veerring.
Rubberen vulring en plastic sheet voorkomt dat injectiemortel in de voet komt.
Dubbele rij reflecterende swarovski glaselementen.
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BESTEKSOMSCHRIJVING:
Pole CONE 80 NS ……
Voorbeeld : PC 80NSRW
De flexibele, overrijdbare verkeerspaal heeft een diameter van 80 mm en een hoogte van
808 mm. Na te zijn overreden komt de paal volledig terug in zijn oorspronkelijke vorm.
Deze paal heeft de volgende eigenschappen:






Materiaal: polyurethaan met een treksterkte van 338 kg/cm2 en een rek bij breuk van 513
%. Kleurvast.
In 6 kleuren verkrijgbaar Oranje (RW)/ Groen(GW) / Zwart (BLW) / Wit (WW)/ Geel(YW) /
Rood (DRW).
Massieve voet (diameter 94 mm) en rondom voorzien van glasreflectoren.
Waaraan een RVS anker met schroefdraad M24 is bevestigd.
De paal is dubbelwandig binnen- en buitenpijp de voet en binnenpijp bestaan uit een
geheel.
Bovenkant van de flexibele paal is voorzien van 3 banen witte reflecterende folie type II 3
x 50 mm tenzij anders vermeld.

Montage:
De montage in de ondergrond gebeurt d.m.v een aluminium montagebus met M24
(d 48 x 60 mm) die in de ondergrond wordt verlijmd met een niet watervrezende
tweecomponenten hars of mortel. Hiervoor wordt in de ondergrond een gat geboord met een
diameter van 55 mm en een diepte van 65 á 70 mm. De paal wordt een haaksleutel vast
gezet en kan met dezelfde sleutel terug worden gedemonteerd.
Voor in klinkerbestrating zijn verzinkte grondankers leverbaar, voorzien van een dwarspen of
prefab betonnen poer met montagesokkel, voor frequente demontage/ montage.
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Omschrijving / Bestek
PoleCone 80 NS BLW - NL1 (BB21)

De flexibele, overrijdbare verkeerspaal heeft een diameter van 80 mm en een hoogte van 808
mm. Na te zijn overreden komt de paal volledig terug in zijn oorspronkelijke vorm.
Deze paal in de onderstaande uitvoering heeft de volgende eigenschappen:
Materiaal: Polyurethaan met een treksterkte van 338 kg/cm2 en een rek bij breuk van 513
%. Kleurvast.
Kleur: Zwart.
Massieve voet (diameter 94 mm) en rondom voorzien van glasreflectoren.
Waaraan een RVS anker met schroefdraad M24 is bevestigd.
De paal is dubbelwandig binnen- en buitenpijp, de voet en binnenpijp bestaan uit een
geheel.
De buitenbuis is gelijkmatig voorzien van 3 stroken elastische folie 150 mm wit,
3M DG.
Montage:
De montage in de ondergrond gebeurt d.m.v een aluminium montagebus met M24
(d 48 x 60 mm) die in de ondergrond wordt verlijmd met een niet watervrezende
tweecomponenten injectiemortel. Hiervoor wordt in de ondergrond een gat geboord met een
diameter van 60 mm en een diepte van 70 mm. De paal wordt een haaksleutel vast gezet en
kan met dezelfde sleutel terug worden gedemonteerd.
Voor in klinkerbestrating zijn verzinkte grondankers voorzien van een ankerpen of prefab
betonnen poer met montagesokkel. Leverbaar.
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Omschrijving / Bestek
Pole-Cone 80 NSDRW- NL.
De flexibele, stugge overrijdbare verkeerspaal heeft een diameter van 80 mm en een hoogte
van 808 mm. Na te zijn overreden komt de paal langzaam terug in zijn oorspronkelijke vorm.
Deze paal heeft de volgende eigenschappen:
 Materiaal: Polyurethaan met een treksterkte van 338 kg/cm2 en een rek bij breuk van
513 %. Kleurvast.
 In de kleur verkrijgbaar signaal Rood.
 Massieve voet Ø 94 mm en rondom voorzien van glasreflectoren.
Waaraan een stalen anker met schroefdraad M24 is bevestigd.
 De paal is dubbelwandig binnen- en buitenpijp de voet en binnenpijp bestaan uit een
geheel.
 Bovenkant van de flexibele paal is voorzien van 2 banen witte reflecterende folie type
II 3 x 50 mm tenzij anders vermeld.
Montage: Asfalt of Beton
De montage in de ondergrond gebeurt d.m.v een aluminium montagebus met M24
(d 48 x 60 mm) die in de ondergrond wordt verlijmd met een niet watervrezende
tweecomponenten injectiemortel. Hiervoor wordt in de ondergrond een gat geboord met
een diameter van 55 mm en een diepte van 70 mm. De paal wordt met een haaksleutel
vast gezet en kan met dezelfde sleutel terug worden gedemonteerd.
Voor in klinkerbestrating zijn verzinkte grondankers leverbaar, voorzien van een ankerpen
of prefab betonnen poer met montagesokkel.
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Flexibele Geleidingspaal
JISLON® Pole Cone

130 (80 LS)

De Pole Cone 130 (80 LS) heeft een diameter van130
mm in plaats van de standaard model PC 80 (NS) mm.
De Pole Cone 130 is ontworpen voor meer zicht in
zowel dag als nachtsituaties, door zijn omtrek kunnen
met mider palen in bepaalde verkeerssituaties worden
volstaan.

Kenmerken
Makkelijk te buigen en komt terug recht in
oorspronkelijke toestand.
Polyurethaan plastics zijn makkelijk te plooien en
herstellen zich snel na overrijden.
Goed zichtbaar door hoogwaardige reflecterende
materialen.
De reflecterende 3M folie en de glaselementen in de
voet geven een goede geleiding in het donker.
Hoogwaardig materiaal.
Goed bestand tegen calcium, chloride en andere
chemisch materialen zoals bv. in sneeuwtoestanden.
Eenvoudige installatie m.b.v. anker.
Met het M24 Anker kan de Pole Cone eenvoudig
uitgewisseld worden.
Top
Ontluchtings-sleuf
Reflecterende folie 3M
70mm x 3 stuks

Specificaties
Top

Voet

Voet
Hoogte: 48mm
Glasparels: Wit

Sluitring en Veerring
Ter voorkoming dat de paal los komt.
Ankermoer M24
Dezelfde als de orginele Pole Cone 80 NS.

Duurzaam & Flexibel

De Pole-Cone is zowel aan- als overrijdbaar.

Installaties

Wierden-Enter

Provincie Zeeland

Breda-Ulvenhout

JISLON Pole Cones worden geleverd door:
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Omschrijving / Bestek
Pole CONE BIG 80 LS ...........

( 130)
Voorbeeld PC 80LSBLY

Diameter: Pole-Cone Big: 130 mm
Hoogte: 800 mm
Materiaal: hoogwaardig polyurethaan met een treksterkte van 338 kg/cm2 en een rek bij
breuk van 513 %. Kleurvast.
Na te zijn overreden komt de paal terug in zijn oorspronkelijke vorm.
In 3 kleuren verkrijgbaar Groen(GW) / Zwart (BLW) (BLY)/ Geel (YW) / Rood (DRW)
De Pole-cone heeft een massieve voet Ø 157 mm en een hoogte van 48 mm, rondom
voorzien van glasreflectoren, waaraan een stalen anker met schroefdraad M24 is
bevestigd.
De paal is dubbelwandig binnen en buitenpijp, voet en binnenpijp bestaan uit een geheel.
Bovenkant van de flexibele paal is voorzien van 3 banen witte reflecterende folie type II 3
x 50 mm tenzij anders vermeld.
Testen hebben bewezen dat de paal 1000 keer kan worden overreden met een
wielbelasting van 800 kg -1000 Kg met 70 Km/h.
Montage:
De montage in de ondergrond gebeurt d.m.v een aluminium montagebus met M24
(d 48 x 60 mm) die in de ondergrond wordt verlijmd met een niet watervrezende tweecomponenten injectiemortel. Hiervoor wordt in de ondergrond een gat geboord met een
diameter van 60 mm en een diepte van 70 mm. De paal wordt met een haaksleutel vast
gezet en kan met dezelfde sleutel terug worden gedemonteerd.
Voor in klinkerbestrating zijn verzinkte grondankers voorzien van een dwarspen of prefab
betonnen poer met montagesokkel, voor frequente demontage/ montage. Afmetingen Zie
bijlage.
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Omschrijving / Bestek
Pole-Cone 80 LSDRW- NL-1 / NL-2

inboren

Prefab betonpoer

De flexibele, stugge overrijdbare verkeerspaal heeft een diameter van 130 mm en een hoogte
van 808 mm. Na te zijn overreden komt de paal terug in zijn oorspronkelijke vorm.
Deze paal heeft de volgende eigenschappen:
 Materiaal: Polyurethaan met een treksterkte van 338 kg/cm2 en een rek bij breuk van
513 %. Kleurvast.
 In de kleur verkrijgbaar signaal Rood.
 De Pole-Cone heeft een massieve voet Ø 157 mm en een hoogte van 48 mm, rondom
voorzien van glasreflectoren. Onder in de voet is een stalen anker met schroefdraad
M24 is bevestigd.
 De paal is dubbelwandig binnen- en buitenpijp de voet en binnenpijp bestaan uit een
geheel.
 Bovenkant van de flexibele paal is voorzien van 2 (NL2) of 3 ( NL1) banen witte
reflecterende folie type II 2 x 70 of 3 x 150 mm tenzij anders vermeld.
Montage: Asfalt of Beton
De montage in de ondergrond gebeurt d.m.v een aluminium montagebus met M24
(d 48 x 60 mm) die in de ondergrond wordt verlijmd met een niet watervrezende
tweecomponenten injectiemortel. Hiervoor wordt in de ondergrond een gat geboord met
een diameter van 55 mm en een diepte van 70 mm. De paal wordt met een haaksleutel
vast gezet en kan met dezelfde sleutel terug worden gedemonteerd.
Voor in klinkerbestrating zijn verzinkte grondankers leverbaar, voorzien van een ankerpen.
Ook mogelijk is een prefab betonpoer met ankermoer M24,of een speciale betonpoer met
adapter, waarbij m.b.v. een binnenzeskantsleutel de paal kan worden geborgd.
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Omschrijving / Bestek
Pole Cone 80 LSBLW-NL1 (BB21) 130 mm.

De flexibele, overrijdbare verkeerspaal heeft een diameter van 130 mm en een hoogte van 800
mm (optie 950) Na te zijn overreden komt de paal volledig terug in zijn oorspronkelijke vorm.
Materiaal: Polyurethaan met een treksterkte van 338 kg/cm2 en een rek bij breuk van 513
%. Kleurvast.
In de volgende kleur verkrijgbaar Zwart en Rood
Massieve voet (diameter 157 mm) en rondom voorzien van glasreflectoren.
Waaraan een verzinkt anker met schroefdraad M24 is bevestigd.
De paal is dubbelwandig binnen- en buitenpijp de voet en binnenpijp bestaan uit een
geheel.
De binnenpijp dient als extra steun, ook wanneer de buiten pijp is beschadigd.
De oppervlakte van de flexibele paal is voorzien van 3 banen witte reflecterende 3M folie
3 x 150 mm tenzij anders vermeld.
Montage: Asfalt of Beton
De montage in de ondergrond gebeurt d.m.v een aluminium montagebus met M24
(d 48 x 60 mm) die in de ondergrond wordt verlijmd met een tweecomponenten
injectiemortel. Hiervoor wordt in de ondergrond een gat geboord met een Ø 60 mm en een
diepte van 70 mm. De paal wordt een haaksleutel vast gezet en kan met dezelfde sleutel
terug worden gedemonteerd.
Montage: Klinkerbestrating
Voor in klinkerbestrating zijn verzinkte grondankers incl. dwarspen of prefab betonnen poer
met montagesokkel, voor frequente demontage/ montage.
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Omschrijving / Bestek
Pole Cone 80 LSDRW-NL-1 (BB21) 130 mm.
De flexibele, overrijdbare verkeerspaal heeft een diameter van 130 mm en een hoogte van 800
mm. Na te zijn overreden komt de paal volledig terug in zijn oorspronkelijke vorm.







Materiaal: Polyurethaan met een treksterkte van 338 kg/cm2 en een rek bij breuk van 513
%. Kleurvast.
In de volgende kleur verkrijgbaar Zwart en Rood
Massieve voet (diameter 157 mm) en rondom voorzien van glasreflectoren.
Waaraan een verzinkt anker met schroefdraad M24 is bevestigd.
De paal is dubbelwandig binnen- en buitenpijp de voet en binnenpijp bestaan uit een
geheel.
De binnenpijp dient als extra steun, ook wanneer de buiten pijp is beschadigd.
De oppervlakte van de flexibele paal is voorzien van 3 banen witte reflecterende 3M folie
3 x 150 mm tenzij anders vermeld.

Montage: Asfalt of Beton
De montage in de ondergrond gebeurt d.m.v een aluminium montagebus met M24
(d 48 x 60 mm) die in de ondergrond wordt verlijmd met een tweecomponenten
injectiemortel. Hiervoor wordt in de ondergrond een gat geboord met een Ø 60 mm en een
diepte van 70 mm. De paal wordt een haaksleutel vast gezet en kan met dezelfde sleutel
terug worden gedemonteerd.
Montage: Klinkerbestrating
Voor in klinkerbestrating zijn verzinkte grondankers incl. dwarspen of prefab betonnen poer
met montagesokkel, voor frequente demontage/ montage.
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Tekening / Afmetingen:
Pole-Cone 80LS BLW-NL1 BB21 130 mm. Zwart / Wit
Pole-Cone 80LS DRW-NL1 BB21 130 mm. Rood / Wit
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Omschrijving / Bestek
Pole Cone 65 en 80 NSE…….
De paal bestaat uit een binnen en buitenbuis. Beide buizen zijn 3mm dik. De paal heeft een
versterkte voet met daaraan een schroefdraad van 16mm. De voet en de binnenbuis zijn uit 1
deel gemaakt. Afhankelijk van de hoogte wordt de binnenbuis verlengd. De paal van 650mm
hoogte heeft een binnenbuis van 198mm, 800cm hoogte heeft een binnenbuis van 348mm
en 1000 van 548mm.
Zowel de binnen als buitenbuis zijn gemaakt van polyurethaan met een treksterkte van
338kg/m2 en een rek bij breuk van 513%.
De paal heeft een diameter van 80mm.
Afhankelijk van de hoogte wordt de paal voorzien van een aantal reflecterende banden van
50mm hoogte. De reflecterende film is flexibel en wordt aangebracht met een primer voor
extra hechting.
De voet en is voorzien van een band met reflecterende glasparels.
De paal wordt geplaatst in beton of asfalt met een anker van 120mm hoogte en 22mm
diameter.
Dit anker wordt vastgelijmd met een epoxy lijm in een gat van 28mm diameter en 130mm
diepte.
De paal is volledig flexibel en kan worden overreden. Na te zijn overreden komt de paal terug
in zijn oorspronkelijke vorm. De palen zijn getest om minimaal 1000 keer te kunnen worden
overreden met een snelheid van 80km/uur en een gewicht op het wiel van 800kg.

Van Haagen Dynamische Beveligings Systemen
Industrieterrein De Lind 9, 4841 KC PRINSENBEEK
Tel:+31 (0) 76 521 25 37 www.haagendbs.nl info@haagendbs.nl

Montage Pole Cone

NSE

PC 65 NSE / 80 NSE / DK-7 NSE

Deze NSE uitvoering is leverbaar in de lengte 800 en 650 mm kleur oranje. Ook verkrijgbaar
in Geel, Zwart, Groen en Rood lengte 800 mm. De Dk-7NSE alleen in metallic grijs, alle
uitvoeringen zijn voorzien van witte reflecterende folie 3M.
Standaard zijn deze palen voorzien van een aluminium anker voor in beton!
Toepassing: waar palen als geleiding dienen maar niet verwijdert moeten worden.
Voor in asfalt en hoge belasting zijn stalen ankers een optie.
De montage is veel eenvoudiger en sneller in tegenstelling tot die van de NS:









Zware boorhamer Ø 28 mm en een gatdiepte van 12-13 cm.
Uitblazen met perslucht, opruwen met een draaiende staalborstel.
Let-OP ! de eerste 10 cm van een nieuwe koker wegspuiten ( deze hard niet uit)
Opnieuw uitblazen en vervolgens volledig het gat injecteren met tweecomponenten
injectiemortel (beginnen onder in het gat).
De paal met een draaiende beweging incl. aangeschroefd anker in de lijm drukken
zorg dat tussen asfalt of beton en zwart voetstuk van de paal voldoende lijm zit!
Bij juiste montage mag wat overvloedige lijm aan de buitenzijde zichtbaar zijn.
Laat vervolgens de lijm gedurende 15-20 minuten uitharden.
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Overzicht Flexibele Urban palen .
R

JISLON Pole Cone CITY

De beste oplossing voor:

Veiligheid, Onderhoudsvriendelijk &
ATTRACTIEF voor steden &buitengebieden

Veilig

Duurzaam

Design

VEILIG, ONDERHOUDSVRIJ & ATTRACTIEF
Waar geen ander materiaal het overleeft De Pole Cone City
heeft zich hier bewezen als de beste oplossing.
Duurtest

Getest tot 1000 cycles
Op de flyingwheel machine

Veilig

Blijft flexibel ook onder extreme
kondities.

Design

Diameter 80
& 130

Diameter 80 met
topball

Diameter 130 met
Ringtop

Leverbaar in de kleuren: Groen, Bruin, Grijs & Zwart

Diameter 130 uitvoering Ring top in
Zweden
JISLON Pole Cones worden geleverd door:
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Flexibele paal voor stedelijk gebied.
R

JISLON Pole Cone CITY (DK-7)
Op basis van de originele Pole Cone hebben we de
Pole Cone City ontwikkeld voor toepassing in
stedelijke gebieden.
De Pole Cone CITY ziet eruit als een oude
gietijzeren of stalen paal.
De Pole Cone City is overrijdbaar.
Dankzij de speciale binnenpijp is het moeilijk om de
Pole Cone CITY met de hand te buigen waarmee
het een veiligere oplossing biedt als zachte, zeer
flexibele producten.

Karakteristieken
Combinatie: Pole Cone City, straatmeubilair van staal.

Gemaakt van hoogwaardig polyurethaan. De paal is
overrijdbaar en komt direct terug in zijn originele vorm.
De kop en de voet zijn gemaakt van hard polyurethaan.
De reflecterende tape en glasparels zorgen voor een goede
verkeersgeleiding gedurende de nacht.
De Pole Cone City heeft een enigszins ruwe structuur
waarmee het klassieke, oude uiterlijk wordt versterkt.

Het polyurethaan is bestand tegen calcium, chloride en andere
chemicaliën
vergelijking:
Pole Cone CITY & Stalen paal.

Specificaties

VOET

KOP

TYPE

Hoogte (mm)

Kleur

Bevestiging

DK-7 M80-W

800

Grijs metallic

Anker

Duurzaamheid & Flexibiliteit
De Pole Cone City is
overrijdbaar.
Na te zijn aangereden
komt hij direct terug in
zijn oorspronkelijke
vorm.

Projecten

Oostkamp, België

Moers, Duitsland

Porto, Portugal

Engeland

Lochem- Gorsel, Nederland

Okura Amsterdam

JISLON Pole Cones worden geleverd door:
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Omschrijving / Bestek
Pole Cone: DK7- M80 W (city)
De paal is grijs metallic van kleur met een lichte structuur, lijkend op gietijzer/staal.
De paal kan 1000 keer worden overreden met een snelheid van 30km/h. Na te worden
overreden komt de paal in zijn originele positie terug.
De paal bestaat uit een binnen en buitenbuis. De binnenbuis heeft een dikte van 3,8mm, de
buitenbuis van 3mm.
De binnen en buitenbuis zijn gemaakt van polyurethaan met een streksterkte van 338kg/cm2
en een rek bij breuk van 513%.
De paal heeft een diameter van 80mm.
De reflecterende 3M film is flexibel en wordt aangebracht met een primer voor extra hechting.
Afmeting film 2 x 70 mm stroken, tenzij ander vermeld.
De voet en kop zijn gemaakt van harder polyurethaan en zijn voorzien van een band met
reflecterende witte glasparels.
De kop van de paal is afgerond en heeft een diameter van 82mm. Bovenaan is deze
eveneens voorzien van witte glas parels.
De totale standaard hoogte van de paal is 805 mm tenzij andere hoogte gewenst.
De paal heeft een versterkte voet met daaraan een stalen anker van M24.
De paal wordt geplaatst in beton of asfalt met een anker van 60mm hoogte en 48mm
diameter.
Dit anker wordt vastgelijmd met injectiemortel in een gat van Ø 60mm en 70mm diep.
Met een speciale haaksleutel wordt de paal vastgedraaid.
Optie voor in losklinkerwerk is een verzinkstalen grondanker leverbaar.
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Solar Powered Self-Luminous geleidingspaal
JISLON® LDK-7 ~ Pole Cone CITY series ~
Pole Cone CITY series is de beste
oplossing als flexibele geleidingspaal
tussen rijbaanscheiding, fietspadgeleiding
en in straatwerk bij stedelijke inrichting.
Dankzij de hoge kwaliteit polyurethaan, hersteld
het materiaal zich snel na te zijn aangereden door
een auto of fiets.
De polyurethaan buis heeft een ruwe structuur
waardoor deze lijkt op een gewone gietijzeren
paal, de rode fietspad-paal lijkt op de stalen
variant.
De Solar powerTop geeft nog eens een extra
fraaie dimensieen veiligeheid gedurende de nacht.

Vergelijk:
Pole Cone CITY & Stalen paal

Specifcaties & Afmetingen
TYPE
LDK-7BS-DR80-W-ST
LDK-7BS-M80-W

Hoogte (mm)

kleur

Bevestiging

812

Rood-Wit

Anker M24

812

Metallic Grijs

Anker M24

LDK-7BS-DR80-W-ST
ITEM
LDK-7
Solar module Type
Silicone crystalline
Peak power
0.12W
Suitable voltage
3.7V
Suitable current
0.033A
Battery
Type
Electric double layer capacitor
Typical voltage
2.3V
Capacity
50F
LEDs
Type
Hight intensity light emitting diode
Colour
Blue
Nos of LEDs
4pcs
Operation
After dark, LEDs start emitting automatically.
Emitting times / minute
150times per minute (Alternately for 2directions)
Body
Polycarbonate resin
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Omschrijving / bestek
Pole Cone Dk-7 BS M87 -W-BL
De paal is grijs metallic van kleur met een lichte structuur, lijkend op gietijzer/staal.
De paal kan 1000 keer worden overreden met een snelheid van 30km/h. Na te worden
overreden komt de paal in zijn originele positie terug.
De paal bestaat uit een binnen en buitenbuis. De binnenbuis heeft een dikte van
3,8mm, de buitenbuis van 3mm.
De binnen en buitenbuis zijn gemaakt van polyurethaan met een streksterkte van
338kg/m2 en een rek bij breuk van 513%.
De paal heeft een diameter van 80mm.
De reflecterende film is flexibel en wordt aangebracht met een primer voor extra
hechting.
De voet en kop zijn gemaakt van harder polyurethaan en zijn voorzien van een band
met reflecterende glasparels.
De kop van de paal is in de vorm van een bal met een diameter van 82mm. De nek van
de bal is 55mm. De hoogte van de paal is 868mm.
De paal heeft een versterkte voet met daaraan een stalen anker van M24.
De paal wordt geplaatst in beton of asfalt met een anker van 60mm hoogte en 48mm
diameter.
Dit anker wordt vastgelijmd met een tweecomponenten injectiemortel in
een gat van Ø 60mm en een diepte van 70mm.
Met een speciale sleutel wordt de paal vastgedraaid.
Optie:voor in losklinkerwerk is een verzinkstalen grondanker of
betonpoer leverbaar.
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Omschrijving / Bestek
Pole Cone: DK7- NSE LM80- W (City)













De paal is grijs metallic van kleur met een lichte structuur, lijkend op gietijzer/staal.
De paal kan 1000 keer worden overreden met een snelheid van 30km/h. Na te worden
overreden komt de paal in zijn originele positie terug.
De paal bestaat uit een binnen en buitenbuis. De binnenbuis heeft een dikte van 3,8mm, de
buitenbuis van 3mm.
De binnen en buitenbuis zijn gemaakt van polyurethaan met een streksterkte van 338kg/cm2
en een rek bij breuk van 513%.
De paal heeft een diameter van 80mm.
De reflecterende 3M film is flexibel en wordt aangebracht met een primer voor extra hechting.
Afmeting film 2 x 70 mm stroken, tenzij ander vermeld.
De voet en kop zijn gemaakt van harder polyurethaan en zijn voorzien van een band met
reflecterende witte glasparels.
De kop van de paal is afgerond en heeft een diameter van 82mm. Bovenaan is deze
eveneens voorzien van witte glas parels.
De totale standaard hoogte van de paal is 805 mm tenzij andere hoogte gewenst.
De paal heeft een versterkte voet met daaraan een stalen anker van M16 x 30 mm.
De paal worden geplaatst in beton of asfalt m.b.v. een stalen ATP anker van ø 22 mm en een
lengte van 12 cm.
Dit anker wordt vastgelijmd met een twee-componenten injectiemortel in een gat van 28 mm
en 13 cm diep.
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Flexibel Straatmeubilair
JISLON® Pole Cone

CITY 130 (DK-8)

De Pole Cone CITY 130 ( DK-8) heeft een diameter van 130mm in
vergelijking tot de smalle versie Pole-cone city (DK-7).
De Pole Cone CITY 130 lijkt op een tradionele cast-Iron of stalen
paal. Maar deze kan aan en -overeden worden.
Dankzij de speciale binnenconstructie is het moeilijk om de Pole
Cone CITY 130 te buigen met de hand het geeft een veilige en
flexibele oplossing tegen schade.

Eigenschappen
Gemaakt van een hoogwaardige kwaliteit polyurethaan.
De Pole Cone CITY 130 komt snel terug recht nadat deze is
overreden.
De Top en voet zijn gemaakt van een harder soort polyurethaan.

vergelijk

De reflecterende folie en glaselementen geven een goede
geleiding in het donker.
Door de ruwe oppervlaktestructuur van de buis geeft dit een
klassieke metalen looks.

Grote weerstand tegen calcium, chloride en andere chemicaliën.
Oorigineel Pole-Cone
CITY (DK-7)

Specificaties
TOP
Glasreflectoren: Wit.
en ontluchtings-sleuf.
Reflecterende folie 3M
70mm x 2 stuks.

Pole Cone CITY
130 (DK-8)

TYPE

Hoogte (mm)

Kleur

Bevestiging

DK-8-M 80-W

800

Metallic Grijs

Aluminum anker

Top

Voet
Hoogte: 48mm
Glasreflectoren: Wit

Sluitring & Veerring
Ter voorkoming losraken
van de paal.
Ankermoer M24
Hetzelfde als de
originele
Pole Cone CITY DK-7

Duurzaam & flexibel

De Pole Cone CITY 130 is aan en overrijdbaar.

Voet

Installations

Frankrijk

Kroatië

Zweden

Zweden

België- Gent

België

Nederland

JISLON Pole Cones worden geleverd door:
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Omschrijving / Bestek
Pole Cone: DK-8 M80 W ( BIG-CITY)
De paal is grijs metallic van kleur met een lichte structuur, lijkend op gietijzer/staal.
De paal kan 1000 keer worden overreden met een snelheid van 30km/h. Na te worden
overreden komt de paal in zijn originele positie terug.
De paal bestaat uit een binnen en buitenbuis. De binnenbuis heeft een dikte van 3,8mm, de
buitenbuis van 3mm.
De binnen en buitenbuis zijn gemaakt van polyurethaan met een streksterkte van 338kg/cm2
en een rek bij breuk van 513%.
De buitenpaal heeft een diameter van 130mm.
De reflecterende 3M film is flexibel en wordt aangebracht met een primer voor extra hechting.
De voet en kop zijn gemaakt van harder polyurethaan en zijn voorzien van een band met
reflecterende witte glasparels.
De kop van de paal is afgerond en heeft een diameter van 130 mm. Bovenaan is deze
eveneens voorzien van witte glas parels.
De totale standaard hoogte van de paal is 805 mm tenzij andere hoogte gewenst.
De paal heeft een versterkte voet met daaraan een stalen anker van M24.
De paal wordt geplaatst in beton of asfalt met een anker van 60mm hoogte en 48mm
diameter.
Dit anker wordt vastgelijmd met injectiemortel in een gat van Ø 60 mm en 70 mm diep.
Met een speciale haaksleutel wordt de paal vastgedraaid.
Optie:voor in losklinkerwerk is een verzinkstalen grondanker of betonpoer
leverbaar.

Van Haagen Dynamische Beveligings Systemen
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Klempot: Voor in te boren of in Klinkerbestrating
Indien gebruik wordt gemaakt van de Klempot, dit om de Pole-Cone palen frequent eruit te kunnen
nemen moet men de volgende aanpassing verrichten, of deze compleet bestellen.

Werkwijze / toepassing voor de Klempot.
Klempot los: om in straatwerk in te gieten.
Klempot vast: in betonpoer 30 x 30 x 20 cm 42 Kg.

Het aluminium anker komt hierbij te vervallen.
Deze wordt vervangen door een verzinkte buis met ingelaste moer M24.
Deze wordt m.b.v. Locktide verankert op de schroefdraad.
De metalen buis past volledig in de klempot.
Een kleine uitsparing onder aan de voet laat zien waar je het smalle model
Moet positioneren om deze vast te zetten.
Voor de grote palen Dk-8 en LS is een gat voorzien.
Hierin kan de sleutel worden gestoken, om de paal vast of los te maken.
Om de palen goed te kunnen borgen hebben wij speciale
Binnenzeskant kruksleutels.
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Beknopte omschrijving:
Montage van Pole-Cone's 80NS / 80LS Dk7 & Dk-8
De ondergrond moet bestaan uit asfalt of verdichte beton.
Bijvoorbeeld RWS banden, betonpoeren enz,
Benodigdheden: Diamantboormachine ( voorkeur natboren)
Diamantboormachine diameter 55-60 mm diepte max. 70 mm!
Boor zorgvuldig een gat en breek de kern los met een vlakke bijtel
Het eventuele boorwater met een waterstofzuiger afvoeren en drogen.
Controleer het gat op de gewenste diepte, steek paal met anker in het gat.
Span de alumiunm ankermoer M24 op met een sokkentang let-op niet de rubber-ring vervormen!
Bij koude temperaturen ( let-op de verwerkingstemperatuur lijm) eventueel
Het geboorde gat met een brander voorverwarmen ( niet smelten!)
Spuit 2/3 van het geboorde gat vol met de bijgeleverde tweecomponenten injectiemortel
Met de daarbij behoorde mengtuit ( deze altijd gebruiken) op de wikkel van de lijm staat de handleiding

bij iedere nieuwe lijmkoker de eerst 10 cm lijm wegspuiten deze hard niet uit!!
Plaats de paal met een vloeiende draaibeweging in het gat en zorg dat deze waterpas staat.
Eventueel uitvullen met een plastic spie.
Laat de lijm uitharden en houd rekening met de omgevingstemperatuur.
De paal kan losgeschroefd worden en de dunne plastic sheet kan verwijdert worden.
Draai met de bijgeleverde zwarte haaksleutel de paal stevig vast.

Bij vandalisme kan m.b.v een speciale kettingtang de paal extra stevig worden vastgezet.
Voor in klinkerbestrating is een extra verzinkt grondanker leverbaar.
Speciale betonpoeren met ingewerkte anker 30 x 30 x 20 cm (40Kg). Of wegneembaar
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JISLON

Flexibele Zuilenkokers

Pole Cone SIGN DG.PE BB22 D02 & BB21
Op basis van de originele Pole Cone hebben we de
Pole Cone Sign ontwikkeld voor toepassing in
Verkeersgebieden.
De Pole Cone Sign ziet eruit als een normale
grijze verzinkte buis.
De Pole Cone Sign is hoofdzakelijk ontworpen en
bestand tegen aanrijding maar kan worden
overreden.
Dankzij de speciale binnenpijp is het mogelijk om
de Pole Cone met de hand te buigen waarmee het
een veilige oplossing biedt dan een harde stalen
uitvoering b.v. op ( fietspaden ed.)

Kenmerken

Uitvoering: Pole Cone Sign DG.PE. BB22 D02

Gemaakt van hoogwaardig polyurethaan. De paal is
aanrijdbaar en komt langzaam terug in zijn originele vorm.
De kop en de voet zijn gemaakt van hard polyurethaan.
De reflecterende tape en glasparels zorgen voor een goede
verkeersgeleiding gedurende de nacht.
De Pole Cone Sign heeft uiterlijk nagenoeg de klassieke
uitvoering van de standaard flespalen, waarmee het beeld niet
verstoord wordt.
Het polyurethaan is bestand tegen calcium, chloride en andere
chemicaliën

Specificaties

VOET

Duurzaamheid & Flexibiliteit

TYPE

Hoogte (mm)

Kleur

Bevestiging

FTNF-40

450

Grijs metallic

4 x Boutgaten M10

JISLON Pole Cones worden geleverd door:
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Bestek / Montage
Pole Cone Sign BB22.DG.PE-L.D02
Flexibele D02 met retro reflecterende koker geel DG.
De flexibele, overrijdbare / aanrijdbare verkeerspaal heeft een binnen diameter van 80 mm en
een hoogte van 1380 mm. Na te zijn aangereden komt de paal langzaam volledig terug in zijn
oorspronkelijke vorm.
Deze paal heeft de volgende eigenschappen:

Materiaal: Polyurethaan met een treksterkte van 338 kg/cm2 en een rek bij breuk van 513
%. Kleurvast.
In de kleur verkrijgbaar Grijs.
Massieve voet (max. diameter 250 mm) en voorzien van 4 stuks boutgaten t.b.v. montage
op asfalt of beton, bovenzijde voet is rondom voorzien van glasreflectoren.
De paal is dubbelwandig binnen- en buitenpijp de voet en binnenpijp bestaan uit een
geheel.
Bovenkant van de flexibele paal is voorzien van aluminium buis 48
mm t.b.v RVV.Bord D02
Over de Polyurethaan-buis wordt een PE koker gemonteerd
materiaal: slagvast polyethyleen met diameter 160 mm lengte 800
mm.
De koker is voorzien van een reflecterende folie Geel 3M DG.
Ook leverbaar in de uitvoering BB21 zwart / wit 3M DG
Montage: Asfalt of beton
De montage in de ondergrond gebeurt d.m.v. 4 stuks ATP stalen M10 x 65 mm ankers.
Boorhamer (d 20 x 65 mm) uitboren, schoonblazen evt. opruwen. Injecteren met een twee
componenten injectiemortel en plaats de complete zuil met voorgemonteerde ankers en
bijgeleverde bouten en ringen. Na uitharding bouten aandraaien.
Montage: Klinkerbestrating
Hiervoor zijn is de voet leverbaar in de uitvoering FTIP met M24 aluminium ankermoer.
Deze kan vervolgens in een hiervoor speciaal betonblok worden
geschroefd.
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Verkeersbord / Nummerplaat adapter voor Pole Cone
JISLON® Pole Cone Multi Cap
De Multi Cap maakt het mogelijk om een bordje te monteren aan de Pole Cone.
De Pole Cone met het bord is flexibel en komt terug recht in zijn oorspronkelijke
toestand wat kostenbesparend werkt.
De Pole Cone moet wel voorzien zijn van de extra sterke binnenbuis.
Het verkeersbord dient te bestaan uit een Polycarbonaat..
Ook is het mogelijk een groter bord te plaatsen m.b.v. twee Multi Caps.
Groot bord met
2 Multi Caps
Klein bord (20 x 20 cm) met 1 Multi Cap

Sticker

Conische
Zelftappers

Installatievoorbeelden

Lijm (TEC-7)

Lijm

Speciale Pole Cone voor Multi Cap

Duurzaam & flexibel
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Geen Lijm.

Overzicht Overige Producten.

•Rosehill rubberen snelheidsdrempel “one-piece”
•Verkeerseilanden, versmallingen, fietsgeleider
•Jislon kunststof verkeerseiland
•Jislon kunststof scheidingsband
•Jislon solar fietspadmarkeringen
•Jislon rubberen flexibele anti-parkeerpaal
•Jislon kunststof flexibele bermpaal
•Jislon RVS Anticondens verkeersspiegels
•SecuPost telescopische zuilen anti-ramzuil
•Softstop stalen botsabsorberende stootpalen

Snelheidsdrempel ‘ONE-PIECE’

Geen losse elementen! Dus géén naden of kieren, waardoor zand en vuil minder grip hebben en de
levensduur verlengd wordt. De flexibele eigenschappen van het materiaal past zich blijvend aan de
ondergrond.

De snelheidsdrempel wordt kompleet geleverd met standaard installatiekit: (Bestaande uit; installatieinstructie, hijsoog, boor, pluggen, schroeven, kit , hechtlijm en afdekdoppen.)

Productomschrijving Snelheidsdrempel One Piece:
Kleuren:
Zwart of Rood voorzien van Taludmarkering of witte omranding.
Afmeting;
Lengte =2 mtr.. Breedte= 1,65 mtr. Hoogte = 75 mm.
Gewicht:
80 kg.
Montagetijd:
Circa 30 tot 45 minuten, door twee personen.
De Snelheidsdrempel is ook leverbaar als XXL uitvoering. De lengte is dan 3 meter, het element is dan
opgebouwd uit twee massieve delen. Informatie op aanvraag.
Van Haagen Dynamische Beveligings Systemen
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Snelheidsdrempel ‘TWO-PIECE’

Twee elementen! Dus één naad waardoor zand en vuil minder grip hebben en de levensduur verlengd
wordt. De flexibele eigenschap is dat het materiaal zich blijvend aanpast aan de ondergrond.

De snelheidsdrempel wordt kompleet geleverd met standaard installatiekit: Bestaande uit: instructie,
boor, hijshaak, pluggen, schroeven, kit en afdekdoppen.

Productomschrijving Snelheidsdrempel Two Piece:
Kleuren:
Afmeting:
Afmeting:
Afmeting:

Zwart of Rood incl. Taludmarkering, Nederland en- België
Mogelijkheid A, Lengte =3 mtr.Breedte= 1,75 Hoogte =65 mm.
Mogelijkheid B, Lengte =3 M.Breedte =1,65 Hoogte= 75 mm
Mogelijkheid C, Lengte =3 mtr.Breedte =1,90 Hoogte= 75 mm.

Montagetijd:

Circa 2 uur, door twee personen. Benodigheden, kraantje op werkauto!

Gewicht ca. 280 Kg
Gewicht ca. 260 Kg
Gewicht ca. 300 Kg
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I N N O VATI VE T R A F F I C
CALMING SOLUTIONS

TRAFFIC
ISLANDS
REDUCING SPEED, GENTLY AND EFFECTIVELY
The unique 1 and 2 piece recycled rubber

• No excavation required - surface fixed and bolted

islands offer significant cost savings and

• Solid rubber construction - 1 and 2 piece

low disruption benefits over constructed,

• Large units ensure fast and secure installation

concrete and modular alternatives. High

• 2 person fitting team - small island installed in

pressure moulded into solid, but flexible units,
the durable islands incorporate a universal

under 30 minutes
• Tough but flexible - forms solidly to the
road surface

sign fixing plate and underside channelling to

• Optional integral reflectivity available

enable camber flex, aid drainage and access

• Surface fixed tactile paving is available to form

for cables/conduit if required.

a pedestrian refuge

“We are thrilled with the fabulous island - in the morning there was
nothing and in the afternoon there appeared a refuge Island.”
WALSALL COUNCIL AND LOCAL RESIDENTS

For further information on these and other Rosehill traffic calming products, call +44 (0)1422 839 456, or visit www.rosehillhighways.com

One Piece Traffic Island - Small

Two Piece Traffic Island

Colour

Height (mm)

Dimensions (m)

Product Code

180

Grey

125

L: 1.20 W: 1.20

DI-1200

Colour

Height (mm)

Dimensions (m)

Product Code

Weight per panel (kg)
150

Grey

125

L: 1.50 W: 1.50

DI-1500

210

Grey

125

L: 1.80 W: 1.80

DI-1800

260

Grey

125

L: 2.00 W: 2.00

DI-2000

W

W
Panel 2

Panel 1

W
Panel 2

Panel 1

Panel 2

L

L

L

Panel 1

Weight (kg)

Pedestrian Refuge Island
All of the Rosehill Traffic Islands can be
configured to form a pedestrian refuge
island, incorporating surface mounted,
‘blister’ pattern tactile paving.

Satellite Island

Traffic Separator

Weight (kg)

Colour

Height (mm)

Dimensions (m)

Product Code

Grey

125

L: 1.73 W: 0.60

SI-1730

Satellite Island
135
Traffic Separator
52

Grey

120

L: 1.00 W: 0.50

TS-1000

55

Grey

120

L: 1.00 W: 0.50

TS-1001

Bollards not included - purchase separately.
All information is correct at time of going to press. © Rosehill Polymers Limited - 2012

All of the Rosehill Traffic Islands are available in grey recycled rubber - other colours are available.
For further information on these and other Rosehill traffic calming products, call +44 (0)1422 839 456, or visit www.rosehillhighways.com

I N N O VAT I V E T R A F F I C
CALMING SOLUTIONS

LANE
SEPARATORS
REDUCING SPEED, GENTLY AND EFFECTIVELY
The new Rosehill Lane Separator range consists of a trio of versatile

Applications Include:

rubber products for the separation of vehicles and bicycles. The surface fixed

• Cycle lane separation

units require no excavation and simply glue and bolt to form a solid and secure

• Car parking barrier plinths

attachment into all suitable surfaces. All three unit types are the same length, width

• Satellite islands

and height, facilitating diverse configuration possibilities.

• and more...

• Traffic lane separation

• Build-out systems

For further information on these and other Rosehill traffic calming products, call +44 (0)1422 839 456, or visit www.rosehillhighways.com

MADE IN THE UK

Lane Separators

Weight (kg)

Permanent or temporary - the Rosehill Lane

Lane Separator

Colour

Height (mm)

Dimensions (m)

Product Code

95

Grey

130

L: 1.5 W: 0.5

LS-01

and cost saving benefits over cast in-situ and

100

Grey

130

L: 1.5 W: 0.5

LS-02

105

Grey

130

L: 1.5 W: 0.5

LS-03

modular alternatives.

Bollards not included - purchase separately.

Separator range offers tremendous versatility

Features & Benefits

340mm

• Longer sections
• Fast installation

130mm

35mm

• No excavation required - surface fixed and bolted

495mm

• Removable and relocatable
• Manufactured from 100% recycled tyre rubber

L

• Strong, durable and flexible
• Low risk of detachment if impacted

W

• Optional integral markings are available

W

L

W

L

All information is correct at time of going to press. © Rosehill Polymers Limited - 2012

All of the Rosehill Lane Separators are available in grey recycled rubber - other colours are available.
For further information on these and other Rosehill traffic calming products, call +44 (0)1422 839 456, or visit www.rosehillhighways.com

© Rosehill Polymers 2012

WIDE

NARROW

– DEFENDER –

— DEFENDER —

•
•
•
•
•

LONG RUBBER UNITS
NO EXCAVATION
LESS DISRUPTION
TWO WIDTHS AVAILABLE
RETRO-FIT INTO
EXISTING SCHEMES

End section
L: 0.6 W: 0.21

Double Curve

Single Curve

Continuation unit

Continuation unit

L: 1.5 W: 0.5

L: 1.5 W: 0.5

L: 1.5 W: 0.5

L: 1.5 W: 0.21

ROSEHILL HIGHWAYS SALES
Spring Bank Mills

Phone

+44 (0)1422 839 456

Watson Mill Lane

Fax

+44 (0)1422 316 952

West Yorkshire HX6 3BW

Email

United Kingdom

Web

info@rosehillhighways.com
www.rosehillhighways.com

Sowerby Bridge

All information is correct at time of going to press. © Rosehill Polymers Limited - 2014.

CYCLE
LANE
DEFENDERS

Engineered For Simplicity - Made From Rubber

Engineered For Simplicity - Made From Rubber

ROSEHILL CYCLE LANE
DEFENDERS ARE SAFER
FOR CYCLISTS, PROVIDING
CONTINUOUS OR LIGHT
SEGREGATION FROM
MOTOR TRAFFIC

•
•
•
•
•

AL R
TI FO S
AN D ME
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B ER CH
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& GI LE
LE EN C
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R UC EN
VE OD ER
PR OH
C

CYCLE LANE DEFENDERS
LONG RUBBER UNITS
NO EXCAVATION
LESS DISRUPTION
IMPACT RESISTANT
RETRO-FIT INTO
EXISTING SCHEMES

NARROW

WIDE

— DEFENDER —

– DEFENDER –

Rosehill Highways deliver safe

Dislodged or damaged

Minimises dangers to cyclists,

Rosehill can supply build-outs

and serviceable cycle lane

units can be removed

by excluding other traffic from

and pinch points with cycle

solutions; being surface

and replaced quickly.

the cycle lane.

bypasses, appropriate for use

Integrated reflective

Defenders can be utilised to

glass eye and white

comply with Cycling England and Sustrans

Manufactured in the

marker options enhance

guidelines to make cycle lanes 2.0m wide

UK from 100%

visibility (below left).

whenever practicable or 1.5m minimum.

recycled tyre rubber.

mounted this helps to minimise
whole life costs.

on cycle routes.

To enquire about Rosehill Highways rubber Cycle Lane Defenders, or for technical information
call customer support +44 ( 0 )1422 839 456, or visit rosehillhighways.com

Omschrijving / Bestek
Materiaal: Rubber Traffic Island
Kleur Grijs / Antraciet
Lengte 0,9 meter
Breedte 0,6 meter
Hoogte 13 cm.
Gewicht circa 43 Kg.
Het rubberen verkeerseiland voor een tijdelijke of permanente versmalling. Het oogt als een
traditioneel uit beton/steen vervaardigd verkeerseiland. Aan één zijde afgerond en voorzien van
reflecterende witte folie. Het verkeerseiland is reeds voorzien van één aluminium
schroefankerhuls (M24) voor bevestiging van Pole-Cone anker type (NS)of LS.
U kunt ze als enkel element of twee elementen rug aan rug plaatsen.
Optie: Door het plaatsen van extra tussenstukken van 60cm, kunt u het eiland verlengen.
Montage kan snel en eenvoudig op asfalt of beton. Bevestiging, met meegeleverde montageset
bestaande uit, vijf RVS schroeven met bijpassende pluggen en ringen.
Indien het verkeerseiland regelmatig verwijderd wordt, adviseren wij ankers voor montage. Deze
zijn als extra optie te verkrijgbaar. Een set bestaat uit vijf ankers ATP M12 x120 mm, met ringen
en bouten en injectiemortel.

Gemiddelde installatietijd voor twee
elementen is 30-45 minuten.
Gereedschap:
Boorhamer, boor Ø14 x 130 mm en
hamer en dopsleutel Slw 17 mm.

Van Haagen Dynamische Beveligings Systemen
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Montage Rubber Traffic Island

Bepaal de plaats.
Zorg voor goede ondergrond asfalt of beton.
Ondergrond dient minmaal 10-12 cm dik te zijn.
Zorg dat de ondergrond vlak is.
Plaats de eilanden tegen elkaar.
Gebruik de vijf gaten in het eiland als boormal!
Voorboren m.b.v. boorhamer diameter 14 mm circa 2 cm diep.

Neem de elementen weg en boor de benodigde gaten 11- 12 cm diep.
Blaas de geboorde gaten uit met perslucht, zorg dat de pluglengte van 10 cm altijd volledig in het
asfalt past. Sla m.b.v. een hamer de pluggen volledig in tot op het asfalt
Veeg de ondergrond schoon en verwijder alle oneffenheden, zorg dat er geen steentjes in de
pluggen komen.
Leg de eilanden weer op de geboorde gaten en draai één voor één de meegeleverde RVS
houtdraad-schroeven met sluitring gedeeltelijk in de pluggen.

Wanneer alle schroeven in de pluggen passen, kun je deze gelijkmatig handvast aandraaien met
een dopsleutel, Slw 17 mm of een machine.
Voor de afwerking van de gaten zijn rubberen afdekdoppen meegeleverd.
Indien gewenst schroef de Pole-Cone met M24 draad in het Aluminium anker.

Van Haagen Dynamische Beveligings Systemen
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Kunststof Scheidings element
JISLON® Eco Stone
Omschrijving
Onderhoudsvriendelijk
De Eco-Stones zijn gemaakt uit 100% recycled polyethylene
Goed zichtbaar
De aangebrachte glasreflectoren geven een goede geleiding in
het in het donker en zijn goed zichtbaar.
Duurzaam
Het materiaal is goed bestand tegen calcium, chloride en
andere stoffen.
Eenvoudige installatie.
De Eco Stone blokken worden met 2 stuks chemische ankers
M16 en injectiemortel gemonteerd op het asfalt of beton

Specificaties
Nr.

onderdeel

Aant.

Materiaal

kleur

1

Blok

1

Polyethylene

Wit

2

afsluitdop

2

Polyethylene

Wit

3

Reflectors

2

Glasreflectoren

geel

Gat voor M16
bout.

Duurtest met 20 ton’s truck

Test specificaties
Impact test
Methode: Valgewicht van 300kg van 30cm hoogte.

30cm

300kgs
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Montage
ECO-STONE
De kunststof witte Eco-Stone is licht, robuust en eenvoudig te instaleren.
Afmetingen: L= 100 cm, H=8 cm B= 20 cm. H.O.H gaten 50 cm, gewicht ca.3 Kg.
Alle uitvoeringen zijn voorzien van 2 gele glasbeats reflectors.
Montage:






Zware boorhamer Ø 28 mm en een gatdiepte van 12-13 cm.
Opruwen met een draaiende staalborstel, en met perslucht uitblazen (let op ogen).
Zorg dat het grondvlak vrij is van steentjes en vuil.
De witte afdekdoppen uit de Eco-Stone verwijderen.
De stalen M16 bouten met sluitringen inschroeven tot dat de plastic afdekdop van het
ATP anker net in de uitsparing aan de onderkant gelijk zit. (Schroefdraad moet nog
zichtbaar zijn).




Schroef de mengtuit op de lijmkoker.
Let-OP ! de eerste 10 cm van een nieuwe koker wegspuiten ( deze hard niet uit)

 De twee geboorde gaten volledig injecteren met tweecomponenten injectiemortel
(beginnen onder in het gat).
 De Eco-Stone op de plaats leggen en de ankers langzaam met een draaiende
beweging in de injectiemortel drukken, tot de ring en boutkop vlak liggen.
 Laat vervolgens de lijm gedurende 20-30 minuten uitharden.
 Hierna met een dopsleutel of machine de bouten aandraaien en afdekken met de
doppen.
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Led Wegmarkering op Zonne-energie
R

JISLON Linear & Edge Pointers
Eigenschappen
Led’s met hoge lichtintensiteit
De led’s met hun hoge lichtintensiteit verhogen de verkeersveiligheid gedurende de hele nacht.
Eenvoudig te installeren en vrij van onderhoud
Er is geen stroomvoorziening nodig, Een duurzame batterij of double layer condensator in
combinatie met een waterdichte behuizing zorgd voor een lange levensduur zonder onderhoud.
Milieu vriendelijk
Gratis daglicht dat wordt opgeslagen en kan worden gebruikt voor vele blackspots te markeren
zonder het moeten aanbrengen van elektriciteit.

Type & specificaties
Linear Pointers

NLK-Voor
montage
NLK-voor
montage

NLT

NLK-Na montage

GSL

GSB

Worden geëinstalleerd in een vooraf geboord gat in de weg asfalt /of beton.
Ontworpen om te worden overrijden ( niet continue) vermijd hierbij rijspoor!
Minimale hoogte (3~5 mm) beperkt hiermee de overlast voor overige weggebruikers.
Het speciale ontwerp van de lens staat garant voor een optimale zichtbaarheid op grote afstand.

NLK

LED’s

TYPE

Hoogte (mm)

Energie opslag

Levensduur (jaar)

GSB

5.0

Enkel: 3 X 1

Dubbel: 3 X 2

Nickel –Metal Hybride Batterij

5–7

NLT

1.5

Enkel: 3 X 1

Dubbel: 3 X 2

Electric Double Layer Capacitor

7 – 10

NLK

5.0

Enkel: 3 X 1

Dubbel: 3 X 2

Electric Double Layer Capacitor

7 – 10

GSL

5.0

Enkel: 2 X 1

Dubbel: 1 X 2

Electric Double Layer Capacitor

7 – 10

GSL-GSB

Type & specificaties
Edge Pointer T2
Bij montage voor naast de weg, of op een verhoging, verkeerseiland e.d. eenvoudig te installeren
d.m.v speciale ankers en Tec-7 Lijm.
De combinatie van LED’s en reflecterende glasstrips zorgt nog voor
een optimale zichtbaarheid in het donker.
LED’s

TYPE

Hoogte (mm)

T2

20.0

Enkel: 4 X 1 (2 X 1)

Kleuren:

Rood

Rood / Wit

Energie opslag

Levensduur (jaar)

Dubbel: 2 X 2

Nikkel-Metaal Hydride Batterij

5

Wit

Geel / Wit

Geel

T2

T2

Nacht

Dag

Toepassing
As-markering: goede geleiding in het donker
- Linear Pointers -

Middengeleider markeren voorkomt
Dat deze minder wordt aangereden
- Linear Pointers, Edge Pointers -

Edge-Pointer- Dag

Betonnen geleiders
- Edge Pointers -

Edge-Pointer -Dag

Linear-Pointer- Dag

Linear-Pointer-Nacht

Edge-Pointer- Nacht

Edge-Pointer- Nacht
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JISLON® Solar-Base voor Pole-Cone (NS)
De Solar-Base maakt de Pole-Cone nog beter zichtbaar.
Speciaal bij toepassingen waar minder Pole-Cone palen
zijn geïnstalleerd en toch goed moeten opvallen in het
donker, bijvoorbeeld een uitrit, of een serieuze Blackspot.

Dag

De installatie is eenvoudig, door hergebruik te maken van
hetzelfde anker waarmee de Pole-Cones NS is bevestigd.
De Pole-Cone krijgt hierdoor een hoogwaardige upgraded
met de “Solar-Base”.

s’Nachts

Eigenschappen
High visibility LED’s in combinatie met de reflecterende
glasstrips ingewerkt in de Solar-Base geven een goede
geleiding in het donker.

Reflecterende glaselementen

De Solar-Base werkt eenvoudig op zonne-energie,
waardoor deze nagenoeg overal is te plaatsen waar
daglicht de batterij voldoende kan opladen.
Een hoogwaardige Nikkel-Metaal Hybride Batterij welke
volledig is ingebouwd in een waterproof pakket,
waarborgd een goede werking van minimaal 5-7 jaar na
installatie.

Specificaties

Mogelijkheden

Item
Behuizing

Specificaties
Bovenzijde
Onderzijde
Lenskap

LED's

Kleur
Aantal Led's
Aantal Led's
Knipperingen

Batterij

Type
Specificatie
Solar

LED richting

ASA Kunststof (Licht-grijs)
Aluminium legering
Polycarbonaat (helder)
Rood
Geel
Enkelzijdig: 4 stuks
één richting
Dubbelzijdig: 4 stuks x
Twee richtingen
240 keer/ minuut.
Nikkel Metaal Hydride
Batterij
2.4V (1.2V x 2), 500mAh
Silicone Crystal (2.3W,
3.7V – 61mA)

Enkelzijdig

Dubbelzijdig

Afmetingen

Lengte : 300mm
Breedte : 150mm
Hoogte : 38mm

L
W

New Product
JISLON®

Solar Base for Pole Cone

Installatie & Duurzaamheid
Installatie

Bestaand anker M24

Aanbrengen TEC-7

Positioneren

De Solar Base wordt verankert aan het
anker van de bestaande Pole-cone NS .
Extra Lijm Tec-7 is een aarader voor op
beton of asfalt.

PC-NS inschroeven

Haaksleutel

Aanspannen

Durability
Flying wheel tester
SJC Japan, R&D centre

Test conditie:
Snelheid: 70km/h
Wielbelasting: 1000kg
Design
- Minimize an impact to drivers
when driven over.
- Dirt flows away easily by
weather.

Resultaat:
Na 1000 maal te zijn
overreden werkt het nog
steeds
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Solar Energy Powered Autonome Ledmarkering voor op
stijgers of Fietspad

JISLON® Eco-Stud
Door het unieke optische-design, met de polycarbonaat lens
Is deze 360 graden goed zichtbaar voor voetganger
en fietser in de nachtelijke uren.

Het Uitwisselbare model bespaard veel tijd en daarmee
Kosten om achteraf de unit te vervangen als het einde
van de levensduur is bereikt, of als vandalisme parten speelt.
De 16 stuks SWALEFLEX glasparels zijn niet alleen maar
bedoeld als urban design maar bieden ook nog eens
extra reflectie in het donker.

Uitwisselbaar model

JISLON Eco-Stud is designed voor “onderhoudsvriendelijk”. Het kan gedemonteerd
worden en miljeuvriendelijk worden gescheiden.

Binnenwerk uitwisselbaar
Behuizing geschikt voor zowel
verwisselbaar als vast model.

Uitwisselbaar in een paar minuten
d.m.v. een speciale Torquebitje.

Specificaties

Compleet demontabel voor
afvalscheiding

Uitwisselbaar model
Item
Solar
module

Batterij

LED

Eco-Stud

Type

Silicone crystalline

max. Vermogen

0.27W

Laadspanning

4.7V(2.35 x 2pc)

Amperage

57mA

Type

Nikkel Metaal Hydride

Voltage

3.6V(1.2V x 3pc)

Capaciteit

500mAh

Type

High intensity Led

Kleur

Wit

Aantal LED's

1 stuks.
Start automatisch als het donker wordt / Gem. bij 100 lux.

Werking

Knipperen / sec.

Stop met branden en laadt weer op bij meer dan 1000 lux.
Na 20 uur branden schakeld deze af in sleeping mode.
56 +/- 5 x / seconden = Hoogfrequent branden

Behuizing

Buitenbehuizing

Aluminum

Lens

Polycarbonaat

Afmeting

Φ120 x H41

Gewicht

560g

Werking omgevingstemperatuur

-20 / +60 graden Celcius

Concept

JISLON Eco-Stud is speciaal ontworpen voor op fietspaden. Het markeert zijn doel al op een afstand
van 30 meter.
Het heeft een vlakke bolling, waardoor het geen opstakel vormt voor voetgangers en fietsers.

Kwalteit & Controle
Alle Jislon producten worden uitvoerig getest in het R&D
Center voordat deze in de markt worden toegepast.
Bijvoorbeeld, de waterdichtheidstest, één van de
belangrijkste proeven voor electronica in Roadstuds
products.
Temperatuur en schokbelasting welke uitvoerig worden
beproefd op onze bekende Flying Wheel machine in Japan.

Flying wheel machine

Solar- Eco-Stud wordt geleverd door:
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Solar Powered Self-Luminous geleidingspaal
JISLON® LDK-7 ~ Pole Cone CITY series ~
Pole Cone CITY series is de beste
oplossing als flexibele geleidingspaal
tussen rijbaanscheiding, fietspadgeleiding
en in straatwerk bij stedelijke inrichting.
Dankzij de hoge kwaliteit polyurethaan, hersteld
het materiaal zich snel na te zijn aangereden door
een auto of fiets.
De polyurethaan buis heeft een ruwe structuur
waardoor deze lijkt op een gewone gietijzeren
paal, de rode fietspad-paal lijkt op de stalen
variant.
De Solar powerTop geeft nog eens een extra
fraaie dimensieen veiligeheid gedurende de nacht.

Vergelijk:
Pole Cone CITY & Stalen paal

Specifcaties & Afmetingen
TYPE
LDK-7BS-DR80-W-ST
LDK-7BS-M80-W

Hoogte (mm)

kleur

Bevestiging

812

Rood-Wit

Anker M24

812

Metallic Grijs

Anker M24

LDK-7BS-DR80-W-ST
ITEM
LDK-7
Solar module Type
Silicone crystalline
Peak power
0.12W
Suitable voltage
3.7V
Suitable current
0.033A
Battery
Type
Electric double layer capacitor
Typical voltage
2.3V
Capacity
50F
LEDs
Type
Hight intensity light emitting diode
Colour
Blue
Nos of LEDs
4pcs
Operation
After dark, LEDs start emitting automatically.
Emitting times / minute
150times per minute (Alternately for 2directions)
Body
Polycarbonate resin
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EDGE-POINTER type: T2
Kleuren:
Rood, Geel en Wit.
Uitvoering: Enkelzijdig / Dubbelzijdig
Led’s:
knipperen of continu
Afmetingen: (B)120 x ( L) 120 x (H)20.
*2 stuks montageschroef (special ) M6.
Verpakt per 10 stuks incl. bevestigingsmat.
Installatie
- Het beste resultaat is op onverlichte wegen of locaties.
- Openbare verlichting (natriumlampen) kunnen er voor zorgen dat de elementen niet gaan
knipperen.
- Controleer de werking door de magneetschakelaar (onder het element te verwijderen) en dek
het paneel af met een doek.
- Bij twijfel probeer of deze s’avonds op de toegepaste locatie ook werkelijk start met knipperen.
- Plaats het element onder een hoek van (circa 3-5 graden) zodat het aankomende verkeer de
Led's goed kunnen zien.
- Boor 2 stuks gaten in het beton met een boorhamer.
Diameter boor: 11 mm
Gatdiepte: circa 33 mm.!!!! ( beslist niet dieper)
Gat afstand h.o.h: 106 mm.
- Met behulp van een hamer de ankerplug in het geboorde gat slaan.
- Monteer de Edge-Pointer T2 met de speciale schroeven M6.
Let-op!
- Indien de Edge-Pointer wordt gelijmd is het noodzakelijk voor een goede hechting de aluminium
bodemplaat op te ruwen met een middelgrof schuurpapier. Met behulp van één component
TEC-7 gelijkmatig aanbrengen en goed aandrukken.
- Zorg dat de ondergrond droog en schoon is.
Onderhoud :In principe werken de Edge-Pointers onderhoudsvrij echter voor een optimale
werking is het raadzaam de elementen met enige regelmaat schoon te maken met water en zeep.
- Gebruik nooit THINNER! Of andere oplosmiddelen.
- Levensduur batterij circa 5 jaar.
- Na de bereikte levensduur de Edge- Pointer inleveren bij het afval depot voor chemische
middelen (bevat batterij)
* Alleen te leveren bij aankoop van speciale montage sleutel.
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Bestek omschrijving / tekening / City Pole DK-9
Flexibele Rubberen paal.














De rubberen paal heeft een buiten diameter van 130mm.
De paal heeft een hoogte van 800 mm.
De paal is hol van binnen.
De paal is gemaakt van gevulkaniseerd rubber. Het oppervlak van de paal is volkomen glad.
De paal is gespoten in een Grijze of Bruine kleur.
De paal is voorzien van 2 verdiepte reflectiestroken 50mm wit tenzij anders vermeld, één
stuks aan de onderzijde en één aan de bovenzijde.
Het model heeft een aparte kop van rubber met daarin een band van glasparels.
De paal wordt gemonteerd met behulp van een stalen buis met een diameter van 76mm.
Deze buis gaat 400mm in de grond en steekt 200mm uit boven het straatniveau
De rubber paal wordt over de stalen buis geschoven en met een stalen pin wordt de rubberen
paal gefixeerd.
De paal is flexibel vanaf 200mm boven straat niveau.
De rubberen paal heeft een wandikte van 27mm over de onderste 200mm. Daarboven wordt
de wanddikte 10mm.
Naast deze permanente montage kan de paal ook in een hiervoor speciale aluminium
grondsokkel worden gemonteerd zodat deze volledig uitneembaar is.
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JISLON® Flexibele Bermpaal
JISLON® Flexibele Bermpaal V-Flex is ontwikkeld
om op onderhoudskosten te kunnen besparen.
Speciaal op locaties, bochten, vernauwingen waar
voertuigen de standaard harde harpoenpalen,
bermschilden ,of katafoot palen kapot rijden biedt
de V-flex een flexibele uitkomst.

Eigenschapppen
Al de JISLON produkten zijn getest in de flying
wheel machine, en komen weer teug in hun
oorspronkelijke vorm.

Ovale Vorm
Door zijn gesloten ovale ontwerp is de de
flexibele bermpaal goed zichtbaar, geen scherpe
kanten en vanuit allen richtingen overrijdbaar.

Specificaties
VF-NL model

VF-DE model

Praktijktest

Afmetingen & Installatie
Eenvoudig installatie!
Gat graven
40-45 Cm diep! Kunststof voetstuk m.b.v. bout en moer
bevestigen aan de bermpaal.
Plaats het geheel in het midden van het gat en stort deze
aan met graustabiel of sneldrogende mortel. Tot aan
min. het jislon logo !!

Ovale vormgeving

Geheel buigzaam
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Verkeersspiegel jislon Ø 600 / 800 mm / 1000 mm
De enige, exclusieve verkeersspiegel die nooit
meer beslaat.
Door het toepassen van de unieke JISLON HYDRO-KLEAN
technologie van SJC-Japan behoren problemen, zoals het
beslaan, onscherp en vervuild beeld,tot het verleden.
De unieke eigenschappen van deze spiegel:
- Beslaat niet !!
- Geen dure verwarmingselementen nodig
- Geen dure stroom aanleg nodig
- Hierdoor flexibel te plaatsen
- Roestvrijstalen spiegel
met super scherp beeld
- Onderhoudsvrij
Verkeersspiegels voor veilig weggebruik!
Bieden een optimaal en veilig zicht in het verkeer, op het industrieterrein,
parkeergarages, etc.
Lichtgewicht, extreem sterk, slagvast en weersbestendig frame met rood/
wit 3M reflectie tape.
Zeer robuust uitgevoerde bevestigingsbeugels om de spiegel aan paal of
muurbeugel te monteren

Product specificaties
Spiegel maat:
Frame maat:

- Ø 600 / 800 / 1000 mm
- Ø 774 / 970 / 1170 mm

Spiegel materiaal:

- weersbestendig anti condens
roest-vrij-staal

Frame:

- slag vast, weersbestendig hoogwaardig 4 mm
polystyreen frame

Tape:

- rood/wit 3M reflectie tape, Engineer grade

Beugels:

- De bevestigingsbeugels en bevestigingsmateriaal
zijn verzinkt. De beugels zijn standaard
Variabel instelbaar tussen 48 en 90 mm.
Maatwerk is mogelijk.

Gebruiksafstanden (gebruiker tot spiegel)
spiegel

4m
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10 m

11 m
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x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Ø 1000

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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Overzicht Inzinkbare Anti Ram Palen

SECUPOST- de sterke Anti-Rampaal
Handbediend.

Base Ø
101

Base Ø 101 +
reflector

Base Ø 101 +
reflector
uitneembaar

Heavy Duty Ø 114 +
reflector + gasveer

Heavy Duty Ø 114 +
reflector + gasveer
gepoedercoat RAL

Heavy Duty Ø 114 +
Reflector + gasveer
RVS uitvoering .

Materiaal: Staal verzinkt hoogte 670 mm incl. 2 sleutels en regenkapje voor buitenopstelling .Optie : 2 laags epoxy coating

Heavy Duty Ø 114 incl.reflector + gasveer
RVS uitvoering en 2 vaste palen

Base Ø 101

Base Ø 101 + Reflector
gepoedercoat

Afdekklep

Regenkapje

Dwarsdoorsnede Inzinkbare Anti Ram Paal

Gat graven 0,50 x 0,50 –
1,0 meter diep !

Aanwerken met grind/ zand.

Afwerken met beton en
eventueel aan straten.
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Secupost dwarsdoorsnede
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Softstop
Buis Ø178 x 8 mm. Impact op 1/2 meter hoogte
3 ton bij gem. 7,5 km/ h geschikt voor zware heftrucks.

Softstop toepassingen is het bescherming van o.a.:
Deurposten,overheaddeuren,roldeuren, speedgates,
Kaartleeszuilen.
Productie, afvulstations, machines.
Aanrijdbeveiliging.
Magazijnstellingen.
Loadingdocks,

Softstop voetstuk type I - II en III
Geschikt voor buis Ø 76 -101 en 178 mm

Softstop voordelen zijn o.a.:
Eenvoudige montage.
Kan 20 graden uitbuigen en de energie opnemen, zonder
schade
Door de elastische uitvoering minder schade aan de vloer
en de palen.

Belgian Pat No.1018316A3
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Softstop
Softstop Paal Type I
De stalen flexibele oplossing voor bescherming van :
 Machines
 Magazijnstellingen
 Deurposten
 Transportgeleiding enz.
Kijk op www.softstop.be
Leverbaar als voetstuk voor montage van de stalen buizen, verkeerspalen beugels enz.
Leverbare modellen.
Ø
Ø
Ø
Ø

76 x 5 mm
101 x 6,3 mm
140 x 6,3 mm
178 x 7 mm.

Buigen tot 20 graden

type 1
type 2
type 2,5
type 3
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Flexibele buispaal
Voor in het verkeer.
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Softstop
Softstop Paal Type II
De stalen flexibele oplossing voor bescherming van :
 Machines
 Magazijnstellingen
 Deurposten
 Transportgeleiding enz.

Leverbaar als voetstuk voor montage van de stalen
buizen, verkeerspalen beugels.

Leverbaar in 3 uitvoeringen:
Ø 76 x 5 mm
Ø 101 x 6,3 mm
Ø 178 x 7 mm.
Lengte stalen buis ca. 925 mm.
Verkeersgeel.

combinatie met kniestuk

Optie: 3 zwarte banden.
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Kolombescherming

Machinebescherming

Verende machine aanslag
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Softstop
Softstop Paal Type III
De stalen flexibele oplossing voor bescherming van:
 Machines
 Magazijnstellingen
 Deurposten
 Transportgeleiding enz.
Kijk op www.softstop.be
Leverbaar als voetstuk voor montage van de stalen buizen, verkeerspalen beugels.

Leverbaar in 3 uitvoeringen:
 Ø 76 x 5 mm
 Ø 101 x 6,3 mm
 Ø 135 x 6,3 mm
 Ø 178 x 7 mm.
Lengte stalen buis 885 mm. Verkeersgeel.
Totale hoogte 1000 mm.
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Softstop
Softstop Paal type III
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Groothandel en fabrikant van
autowerende voorzieningen en flexibele wegbebakeningen.
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