
ALU ROUND
Eftergivelig signalmast
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ALU ROUND signalmast er en del af ALU ROUND serien, som også består 
af både koniske og cylindriske master samt kombimaster. Masterne har 
et meget højt designniveau, hvilket betyder at der ved projektering og 
udførelse af nye vejanlæg skabes helhed og at der holdes et meget højt 
æstetisk niveau samtidig med at sikkerheden højnes. 

ALU ROUND er fleksible overfor alle gængse belysningsarmaturer og 
signaler på markedet.

Aluminiums kvalitet og overflade
Masterne er udført i legering 6063T6 og er defineret som marinekorro-
sionsklasse ”2”. ALU ROUND er dermed velegnet til brug ved vejnet og 
havneområder. 

Overflade
ALU ROUND leveres som standard med natur anodiseret overflade, men 
kan på forespørgsel anodiseres i andre farver og kan pulverlakeres i hen-
hold til RAL skalaen.

Mål
Type 3100
Total længde: 3900 mm
Længde over jord: 3100 mm
Ø: 135 mm
Vægt 16 kg

Type 5300
Total længde: 6300mm
Længde over jord: 5300 mm
Ø: 165mm
Vægt 30 Kg

Godkendelser
ALU ROUND serien er CE mærket og godkendt i henhold til EN 12767, 
hvilket betyder, at de er konstrueret således, at de ved kollision er eftergi-
velige og dermed minimerer risikoen for personskade.

CE i henhold til EN40-6:2002
EN i henhold til EN 12767:2007

Testbelastning i henhold til EN 12767
3100 mm mast: testet med 4 signaler i top
5300 mm mast: testet med 2 signaler i top med baggrundsskærm samt 4 
signaler på midten

Dette betyder, at alle anlæg som udføres med ovenstående belastning eller 
mindre, vil overholde EN 12767.

Testen er udført som en fysisk crashtest og er dermed fuldt dokumenteret i 
henhold til vejdirektoratets forskrifter. 

Montage af signaler
Signaler fastgøres til masten med ”POP-Nut”. Dette betyder, at montering 
og placering af signalerne er fleksibel i hele mastens længde og omkreds. 
Masterne kan bestilles med forborede huller fra fabrik.  
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