FLEXIBEL
Onderhoudsvriendelijk
Ontworpen om minimaal 45 graden te kunnen buigen
Milieu vriendelijk

VERKEERSVEILIG
Verkeers regulerend

VOORKOMT DOORRIJDEN
UNIQUE

Kosten Besparend
LANGE LEVENSDUUR

www.rocycle.dk

Van Haagen DBS is al bijna 26 jaar distributeur van RoCycle gevulkaniseerde
rubberen palen in Nederland en België
RoCycle produceerd deze palen om zo min mogelijk schade te hebben aan het
straatwerk maar ook het straatmeubilair. Doordat ze zijn gefabriceerd van gevulkanisserd rubber is er weinig schade aan voertuigen, is hierdoor autovriendelijk
en schade aan straatwerk wordt tot een miniumum reduceerd.
Van Haagen DBS leverd voor de meeste probleemgevallen wel een flexibele
oplossing, er zijn veel modellen leverbaar.
Onze Bollars worden geproduceerd in Denmarken.
De RoCcle palen zijn enorm sterk en toch buigzaam, na een impact van 45
graden komen ze weer terug in hun oorspronkelijke toestand. Bij extreme aanrijding kan dit iets langer duren.
De Rocycle palen zijn vervaardigd uit een special mengsel van V-snaren rubber
en on-gevulkaniseerd rubber wat weer tot een massief product wordt gevormd.

Het rubber is elastisch en zeer duurzaam.

De Bollards zijn bestand tegen de meest gebruikte chemicalië die gebruikt worden op de openbare weg bij winterse omstandigheden.
Handmatig kunnen de palen niet vernield worden.
De bollards hebben een brandduur doorstaan waarbij deze zelfdovend
zijn na 2 seconden.
De bollard verliest niet zijn flexibiliteit -25°C. De bindmiddelen die
worden gebruikt bij het ruwe material is een speciaal rubber dat voor Vsnaren wordt gemaakt en blijft tot –30 graden flexibel.
www.haagendbs.nl

UNIVERSEEL BOLLARD
Het model Universeel is het meest simpele
maar ook verkochte en toegepast model. Tijdloos en met zijn 2x 50 mm reflectie altijd
overdag maar ook in het donker goed zichtbaar.
Het kan een impact weerstaan van 200 kg bij
45 graden.
Gewicht: 25KG
Bollard Lengte:
1345mm
Bollard diameter:
138mm
Bollard hoogte boven de grond: 840mm
Bollard hoogte onder de grond: 500mm
Voor een goede fundatie is er hiervoor een
gegalvaniseerde getrompte stalen buis beschikbaar: Ø159mm x 4mm en 500 mmm lang.
Voor de borging zijn 2 rubberen O-ringen voorzien. Voor eventueel afsluiten van de fundatiebuis is een passende afsluitdop beschikbaar.

UNI-OLEN BOLLARD
Het model Uni-OLEN is een modern variant.
Tijdloos, strak en cilindrisch. Met 1x 37 mm reflectie is deze nog altijd goed zichtbaar in het
donker. Het kan een impact weerstaan van 200
kg bij 45 graden.
Gewicht: 25KG
Bollard Lengte:
1130mm
Bollard diameter:
138mm
Bollard hoogte boven de grond: 750mm
Bollard hoogte onder de grond: 380mm
Voor een goede fundatie is er hiervoor een
gegalvaniseerde getrompte stalen buis beschikbaar :159mm diameter x 4mm en 500 mmm
lang.
Voor de borging zijn 2 rubberen O-ringen voorzien. Voor eventueel afsluiten van de fundatiebuis is een passende afsluitdop beschikbaar.

DIAMANTKOP BOLLARD
Het Diamont model heeft een tijdloos design.
Het wordt gebruikt waar er een risico is op contact met middle-zware voertuigen en maximale
veiligheid vereist. De botskracht die nodig is om
de paal in een hoek van maximaal 45 graden te
buigen is ongeveer 250 kg.
Bollard totale lengte:
1200mm
afmeting boven de grond: vierkant: 145mm
Bollard hoogte boven de grond:
760mm
Afmeting onder de grond: Ø
145mm
Bollard hoogte onder de grond:
450mm
Gewicht: ca.42 Kg.
Voor een goede fundatie is er hiervoor een
gegalvaniseerde getrompte stalen buis beschikbaar : Ø159mm x 4mm en 500 mmm lang.
Voor de borging is 1 rubberen O-ringen voorzien. Voor eventueel afsluiten van de fundatiebuis is een passende afsluitdop beschikbaar.

STANDAARD BOLLARD
Het model Standard wordt het meest toegepast
waar zware voertuigen , vrachtwagen met deze
paal in contact komen. Laad en losplaatsen voor
winkels in de stad, distributie centra’s enz. Er is
meer dan 300 KG nodig om deze zware paal te
buigen tot een hoek van 45 graden.
Gewicht ca. 35KG
Bollard lengte:
1200mm
Bollard diameter boven de grond: 170- 200 mm
Bollard hoogte boven de grond:
760mm
Bollard lengte onder de grond:
440mm
Voor de fundatie is er een gegalvaniseerde
getrompte buis beschikbaar: Ø 203 mm x 4.0mm
en een lengte van 650mm.
Kleur: Zwart en Granit-Beige.

STANDARD BOLLARD MET
LED LICHT en INBOUW
TRANSFORMATOR
Deze zeer fraai uitvoering heft zich al in Zweden bewezen, hier is het in de winter al vroeg
donker en was er behoefte aan meer zichtbaarheid op gevaarlijke oversteekplaatsen.
De Bollard heeft dezelfde bovengrondese afmetingen als de eerder genoemde paal.
Onder in de massieve voet zit een ingewerkte
transformator die op het lichtnet aangesloten
kan worden.
Gewicht: 42KG
Bollard totale lengte:
Bollard diameter onder de grond:
Bollard hoogte boven de grond:
Bollard lengte onde rde grond:

1350mm
188mm
760mm
590mm

De transparante polycarbonaat beschermring
zorgd dat de ledstrip gevrijwaard wordt van vuil
en beschadiging naast de LEDSTRIP is er ook
een extra witte reflective voor overdag.
Voor meer informatie vraag ons hierover.

AMSTERDAM BOLLARD
De Amsterdammer is toch wel een voorbeeld
van herkenning, elegantie, betrouwbaarheid en
sterk, zeker als we spreken van een zware
gevulkaniseerde uitvoering. Hij weerstaat een
impact van 360 Kg op bumperhoogte en kan
volledig buigen. Iedere ander stalen uitvoering
is daar jaloers op!!
Gewicht: 39KG

Bollard total lengte:
1350mm
Bollard diameter onder de grond:
190mm
Bollard lengte onder de grond:
590mm
Bollard diameter boven de grond: 105/190mm
Bollard hoogte boven de grond:
760mm
Voor de fundatie is er een gegalvaniseerde
getrompte buis beschikbaar: 203 mm x 4.0mm
en een lengte van 650mm.
Kleur: Zwart en Granit-Beige.

AMSTERDAM-CLASSIC
BOLLARD
De Amsterdammer Classic is eigenlijk de basivorm van de hierboven genoemde AMSTERDAMMER. Het heeft dezelfde afmetingen en
kan dezelfde impact incaseren. In Zweden
wordt deze veelvuldig gebruikt bij drukke oversteekplaatsen voor blinde of slechtziende.
Door het brede vlak is deze geschikt om Braillle
tekens hierop aan te brengen .
Bollard total lengte:
Bollard diameter onder de grond:
Bollard lengte onder de grond:
Bollard diameter boven de grond:
Bollard hoogte boven de grond:

1350mm
190mm
590mm
190mm
760mm

Voor de fundatie is er een gegalvaniseerde
getrompte buis beschikbaar: 203 mm x 4.0mm
en een lengte van 650mm.

CONUS BOLLARD
Dit model is special ontwikkeld waarbij de
ondergrond bestaat uit beton of asfalt. Met deze
uitvoering wordt dan ook een speciale verzinkte
flens meegeleverd voor de montage.
Gewicht: 16KG
Bollard lengte :
780mm
Bollard diameter:
138mm
Bollard hoogte boven de grond: 780mm
Beperkte buiging tot: 45%
De Conus bollard is eenvoudig te bevestigen
met 6 schroeven en pluggen op de beton
De meeste toepassing is voor in parkeergarages, parkeerautomaten, uitrit of bescherming van
nooddeuren.

STEELFLEX BOLLARD
Speciaal voor die klant die zijn eigen stalen paaltje flexibel wens te jehebben, heeft RoCycle de Steelflex(flexfood) ontwikkeld.
Gewicht: 22KG
Totale lengte rubber Bollard:

1060mm

De flexibele voet is custom made en bestaat uit
verschillende diameters: Ø
76mm – 140mm

Bollard diameter onder de grond:
Bollard hoogte boven de grond:

138mm
470mm

Voor in Nederland en België zijn onze RVS
uitvoeringen standaard in de diameter 104 en 114
mm.

Voor een goede fundatie is er hiervoor een
gegalvaniseerde getrompte stalen buis beschikbaar Ø :159mm x 4mm en 500 mmm lang.
Voor de borging zijn 2 rubberen O-ringen voorzien.

STEELFLEX BOLLARD
Speciaal voor die klant die zijn eigen stalen paaltje flexibel wens te jehebben, heeft RoCycle de Steelflexvoet ontwikkeld.
Gewicht: 22KG
Totale lengte rubber Bollard:

1060mm

De flexibele voet is custom made en bestaat uit
verschillende diameters: Ø
76mm – 140mm

Bollard diameter onder de grond:
Bollard hoogte boven de grond:

138mm
470mm

Uitvoeringen zijn: RVS, gelakt, cortenstaal.

STEELFLEX BOLLARD
Speciaal voor deze klant die zijn
eigen stalen paaltje flexibel wens te
je hebben, heeft RoCycle de rubber
bollard aangepast voor een grotere
diameter
Gewicht: 22KG
Totale lengte rubber Bollard:

800 mm

De flexibele voet is custom made en bestaat uit
verschillende diameters: Ø
76mm – 140mm

Bollard diameter onder de grond:
Bollard hoogte boven de grond:

138mm
470mm

Uitvoeringen zijn: RVS, of aluminium 160 mm.

UNI- SIGNAAL BB22 en 21
Dit model is special aangepast voor de Nederlandse, Belgische en Duitse markt.
De rubberen bollard is bovenaan vlak en is
voorzien van een ingeperste stalen buis. Deze
buis dient als bevestiging van de reflecterende
kokers en montage van een verkeersbord.
Gewicht: 22KG
Bollard lengte : 1300mm
Bollard diameter: 138mm
Bollard hoogte boven de grond: 1280mm
De meeste toepassing is in betonprint, of andere gesloten verharding waarbij de kans op
aanrijding en schade zeer groot is.
Voor een goede fundatie is er hiervoor een
gegalvaniseerde getrompte stalen buis beschikbaar: Ø159mm x 4mm en 500 mmm lang.
Voor de borging zijn 2 rubberen O-ringen voor-

UNI- SIGNAAL

BB22 D1D

Deze uitvoering is aangepast voor de Belgische markt.
De rubberen bollard is bovenaan vlak en is
voorzien van een ingeperste stalen buis. Deze
buis dient als bevestiging van de reflecterende
kokers en montage van een verkeersbord.
Gewicht: 22KG
Bollard lengte : 1300mm
Bollard diameter: 138mm
Bollard hoogte boven de grond: 1280mm
De meeste toepassing is in betonprint, of andere gesloten verharding waarbij de kans op
aanrijding en schade zeer groot is.
Voor een goede fundatie is er hiervoor een
gegalvaniseerde getrompte stalen buis beschikbaar: Ø159mm x 4mm en 500 mmm lang.
Voor de borging zijn 2 rubberen O-ringen voorzien

CONUS SIGNAAL- BB22
Dit model is special ontwikkeld waarbij de
ondergrond bestaat uit beton of asfalt. Bij dit
model wordt dan ook met een speciale verzinkte flens meegeleverd voor de montage.
Gewicht: 17KG
Bollard lengte : 980mm
Bollard diameter: 138mm
Bollard hoogte boven de grond: 1390mm
Beperkte buiging tot: 45%
De Conus bollard is eenvoudig te bevestigen
met 6 schroeven en pluggen op de beton
De meeste toepassing is voor parkeergarages,
brugdek, prefab betoneilanden.

Montage Permanent maar toch uitneembaar.
De RoCycle Bollards, Universeel, Olen, Diamant, Steelflex en Signaal worden
standaard gemonteerd in de hiervoor getrompte stalen buis.
Deze modellen worden geborgd met één of twee rubber geprofileerde O-ringen.
Hierdoor is het altijd mogelijk de palen te verwijderen zoder dat het straatwerk eruit
moet worden gehaald.
Diameter: Ø 159x 4– 500 mm lang ( getrompt en gegalvaniseerd)
Gewicht c.a 8 Kg.
Afsluitdop PE: Ø 159 mm.

De Zware Bollards: Standaard, Amsterdam, Amsterdam Classic worden in een
grotere buis gemonteerd.
Deze palen worden los in de buis gestoken
Diameter: Ø 203 x 5– 650 mm lang ( getrompt en gegalvaniseerd)
Gewicht c.a 15 Kg.

Voor de Standard met LED verlichting is een PVC buis met kraag voorzien.
Diameter: Ø 203 x 3,6– 600 mm lang

Bollards Uitneembaar of Verwijderbaar?
Wanneer de eerder hierboven genoemde modellen frequent verwijdert dient te
worden heeft RoCycle een speciale sokkel gemaakt waarbij de paal vast of los gemaakt kan worden met een driekantsleutel.
Montage: de sokkel wordt ingegraven en eerst van grind voorzien voor afwatering
daarna kan deze worden aangewerkt met beton.
Voor het tijdelijk afsluiten van het gat is een gegalvaniseerd deksel beschikbaar.

Staal Verzinkte Removable
Installatiesokkel
Inbouwdiepte:
500mm
Binnen diameter:
Ø150mm
Boven Deksel -Top cup: Ø 170mm
Sleutel : M10
De verwijderbare sokkel is geschikt voor:
Univeel , Diamant, Flexvoet ( steelflex) en
Signaal.
Voor de vrije ruime in de sokkel zijn O-ringen
voorzien.

Our data sheet is covering the EU chemical regulation REACH.
http://ec.europa.eu/environment/basics/home_en.htm

