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op i en højere enhed 
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Se lyst på fremtidens mastedesign

Med ALU Round bidrager I ikke kun positivt til øget trafik-
sikkerhed. I får også en arkitekttegnet mast, der forskønner det 
offentlige rum, og som kan skræddersyes, så den passer ind i 
netop det miljø, den skal indgå i.  ALU Round-masten kan stå 
med sin rå aluminiumsoverflade, anodiseres eller males i en 
RAL-farve efter jeres valg.



En sikker vinder på vejene

ALU Round er en unik løsning overalt, hvor der er 
fokus på den passive trafiksikkerhed. Aluminiums-
masternes specielle konstruktion betyder, at de giver 
efter ved kollision og absorberer en del af kraften fra 
stødet. Netop dette forhold kan være med til at 
mindske omfanget af skader og i sidste ende redde liv. 

ALU Round er resultatet af mange års erfaring, kombi-
neret med løbende forskning og produktudvikling  

inden for trafiksikkerhed. ALU Round-masterne 
opfylder alle gældende EU sikker hedskrav under EN 
12767. Masterne er naturligvis CE-mærket, ligesom 
de er godkendt af Vejdirektoratet til anvendelse på 
statsvej-nettet i Danmark. Godkendelserne er givet på 
baggrund af fysiske crash tests, som tydeligt har 
bevist, at personskader reduceres betydeligt ved 
kollision med eftergivelige master sammenlignet med 
traditionelle stålmaster. 

Vedligeholdelsesfrie 
master
ALU Round-masterne er fremstillet af aluminium og 
er så godt som vedligeholdelsesfrie. Takket være det 
hårdføre materiale er masterne specielt velegnede til 
opsætning på havneområder og langs kystlinier, hvor 
vejrforholdene kan være relativt aggressive. Udover 
de vedlige holdelsesmæssige fordele er ALU Round- 
masterne 100% genanvendelige og bidrager dermed til 
et renere miljø. 



Termoplastisk beskyttelse
Den nederste del af masten, der er under 
jorden, er beskyttet af et termoplastisk 
lag, hvilket gør hele masten modstands-
dygtig over for korrosion. 

Forlænget forstærkningsrør
Røret styrker området omkring service-
lugen og har en indbygget monterings-
skinne, som de elektriske komponenter 
nemt fastgøres på. Lugens låsemekanisme 
har to trekantede M8-bolte i rustfrit stål.  

HDPE jordbeskyttelse
Isolering af den underjordiske del af  
masten gør, at nedgravede og støbte 
master er sikrede mod elektrogalvanisk 
korrosion i områder med høj koncen-
tration af salt. 
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Avenue/Bertlet
Lyskilde højde
3 / 4 / 5 / 6  / 8 / 10 / 12 
m
Bund diameter
114 / 120 / 135 / 145 / 155 / 
165 / 177 / 190 / 200 / 202 m

Top diameter
60 / 76 mm

Boulevard/Konisk
Lyskilde højde
3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 m

Bund diameter
114 / 120 / 135 / 145 / 155 / 
165 / 177 / 190 / 202 / 222 m

Top diameter
60 / 76 / 90 mm

Faubourg/Cylindrisk
Lyskilde højde
3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 m

Bund diameter 
114 / 120 / 135  
m

Top diameter 114 / 
120 / 135 mm

Tre stærke mastetyper
De eftergivelige ALU Round-master er fremstillet i aluminium og 
findes i tre kendte varianter: Bertlede, koniske og cylin driske. Det 
stærke materiale sikrer en levetid på op til 40-50 år. 

Tekniske specifikationer

Trods mastens robusthed har den en lav vægt, som gør den så 
nem at håndtere og installere, at brugen af løftegrej kan 
reduceres. 

Tilbehør

> Anodiseret eller malet i RAL-farve

> Fodflange

>  Fuldt isoleret syntetisk sokkelholder

(HDPE), dog kun til sokler med en

diameter op til 165 mm

>  Div. arme til lysarmatur

>  Forlænget indvendigt rør

(ekstra forstærkning til lysmasten)

> Vingefundamenter til nedgravning

> Sikringsindsats

Krydsarm Bredde Højde Rørdimension

680 mm 220 mm ø48

Golfarm Bredde Højde Rørdimension

460 mm 250 mm ø48

Buet
enkeltarm Bredde Højde Rørdimension

400 mm 530 mm ø48

Buet
dobbeltarm Bredde Højde Rørdimension

800 mm 530 mm ø48

Arme



DAV NORDIC A/S 
Tietgensvej 12,
8600 Silkeborg
Tel.: 8682 2900 
info@davnordic.dk 
www.davnordic.dk

Virksomheden har en stærk kultur og kompetente 
medarbejdere med mange års erfaring. Fundamentet 
er troværdighed, grundighed og høj kvalitet, og vores 
ydelser skal skabe størst mulig værdi for vores kunder.

Nedal Aluminium B.V.
ALU Round produceres af det hollandske firma Nedal Aluminium B.V., som er specialister i fremstilling af aluminiumslysmaster.  ALU 
Round markedsføres over hele verden DAV NORDIC A/S har eneforhandling af ALU Round i Skandinavien.

Om DAV NORDIC
DAV NORDIC A/S har mere end 90 års erfaring og 
leverer og monterer produkter og løsninger til 
infrastrukturprojekter og byggeri i Danmark og 
Sverige. Vi er markedsleder inden for trafiksikkerhed 
og støjreducerende løsninger. Derforuden har vi en 
stor montageafdeling, der bl.a. vedligeholder 80% af 
de danske veje.

Derudover, leverer og monterer DAV NORDIC A/S 
kvalitets stålløsninger til byggeriet og har en 
masteafdeling med et bredt produktsortiment, som 
spænder fra stålmaster, over eftergivelige 
aluminiumsmaster til specialdesignet master.

www.davnordic.dk
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