MILEWIDE ALU ECONOMIC - SIGNALMASTER
Aluminiumsmaster til signallanterner
Master til signalanlæg i aluminium, produceret til danske forhold. Lugen er
planforsænket og monteret med trekantede sikkerhedsskruer. Masterne
er producers af extruderede aluminiumsprofiler der gennemgår en special
valsningsteknik. De kan leveres både som cyllindriske-, bertlet- og galgemaster. Overfladen fremstår derfor glat og ensartet uden nogen synlige
svejsninger.
Producenten er hollandske Sapa Poles, der med deres moderne robotstyrede produktion kan lave både små special produkter samt store mængder
uden ændringer i produktionslinien. Sapa Poles er en del af Sapa koncernen
ejet af Norsk Hydro. De er repræsenteret i næsten hele Europa, samt flere
steder uden for.
Masterne fra Sapa Poles er eftergivelige iht. 12767, og kan fås i alle sikkerhedsklasser. Den passive sikkerhed er indbygget i masterne, og de er i
modsætning til mange andre master, godkendt eftergivelige uden brug af
fundament.
Vi sætter en ære i at levere kundetilpassede løsninger, og hjælper gerne
med at finde den bedste løsningen til jeres projekt, stort som småt. Tøv ikke
med at kontakte os.

DAV NORDIC A/S
Tietgensvej 12
DK-8600 Silkeborg

Eftergivelig iht. EN12767
CE mærket iht. EN40-6
Overholder kravene i AAB Fælles for vejbelysning
Altid terrænbeskyttet med
gennemtestet elastisk tape
Overflade i børstet
aluminium
Cylindriske-, bertlet- og
galgemaster
Planforsænket luge
med sikkerhedslås til
trekantnøgle
Mulighed for både våd- og
pulverlakering, samt anti
sticker/anti graffiti toplak
Cradle-to-cradle
certification.
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Aluminiumsmaster til signalanlæg
Varenummer

Beskrivelse

Ophæng

Fundering

PT135-011CN

Trykstander

-

Nedgravet

PT165-031CN

Lav signalmast

To-punkts ophæng

Nedgravet

PT165-052CN

Høj signalmast

To-punkts ophæng

Nedgravet

PT200-035GN

Lav galgemast

Til hætte og opspænding

Nedgravet

PT226-060GN

Høj galgemast

Til hætte og opspænding

Nedgravet
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