
Eenvoudige en snelle installatie en verwijdering.
Zeer stevig (gevulkaniseerd rubber compound).
Zeer goed zichtbaar, duurzaam en rendabel.
Kunnen op elk wegdek bevestigd worden.
Zijn geschikt voor tijdelijk en permanent gebruik.
Bestand tegen UV-straling, vocht, olie en extreme temperaturen ( tot -45°C).
Uit 100% gerecycled rubber, een duurzaam, milieuvriendelijk en slijtvast product.
Lage transport- en installatie kosten.

VOORDELEN:

Neemt weinig plaats in (breed 50 cm).
Goed zichtbaar door plaatsing van een
glasreflector.
Snel te plaatsen en te verwijderen.
Onderhoudsvrij.
Wegdek wordt niet beschadigd.
Geschikt in combinatie met verkeersdrempels.
Voorbereid voor installatie van verkeerspalen.

Verkeersgeleiding.
Rijbaansplitsing.
Middengeleider.
Oversteekplaats.
Snelheidremming.
Obstakelvorming.
Beveiliging.

KENMERKEN:

TOEPASSINGEN:

SEPAR® EN CONSUL® 
verkeersproducten voor verkeersgeleiding

De Consul® 50 en Consul® 80 elementen zijn een logische uitbreiding van het Separ® programma. 

Met deze elementen kunnen grootschalige verkeerseilanden worden gerealiseerd met een onbeperkte afmeting. Ook het maken van
uitstulpingen, bajonets en andere verkeersobstakels hoort tot de mogelijkheden. Naast de genoemde kenmerken bieden de Separ®
en Consul® materialen vele voordelen.

Separ® geleiders en Consul® verkeerseilandelementen zijn producten gemaakt uit gerecycled rubber. Deze verkeerselementen
lenen zich zowel voor permanente als tijdelijke verkeerssituaties. Voor aanleg van diverse objecten welke tijdelijk gedemonteerd
kunnen worden bijvoorbeeld voor de organisatie van evenementen als fietswedstrijden, manifestaties e.d. 
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Separ® 50 | Consul® 50 | Consul® 80

Gevulkaniseerd rubbercompound van SBR rubber.
Land van oorsprong: EU.

De rubberen modules zijn verkrijgbaar in rood en wit of grijs en wit*,
met witte reflectiestrepen van 3M®.
Separ® kopstuk is voorzien van een glasbolreflector.
*Consul 80 is alleen in de kleur rood en wit.

500 x 500 x 130 mm - 20 kg.
500 x 500 x 130 mm - 22 kg.

500 x 500 x 100 mm - 20 kg.
500 x 500 x 100 mm - 22 kg.
500 x 500 x 100 mm - 24 kg.

800 x 800 x 100 mm - 47 kg.
800 x 400 x 100 mm - 26,5 kg.
400 x 400 x 100 mm - 14 kg.
800 x 400 x 100 mm - 29 kg.
          
62 Share A
1,4 MPa
40%
7-11 N/mm²
10% bij  70 psi

Schroeven, ringen, pluggen en doppen in gewenste kleur.
Afhankelijk van het geleverde materiaal.
Een niet overrijdbare maatregel.
Epoxy bitumen 2C.

Kunnen eenvoudig op elk vast en vlak oppervlak gemonteerd worden.

SEPAR® EN CONSUL® 
verkeersproducten voor verkeersgeleiding

Type
 

Materiaal
 
 

Kleuren
 
 
 

Afmetingen en gewicht
Separ® 50 kopstuk

Separ® 50 verlengstuk
 

Consul® 50 hoekelement
Consul® 50 zijelement

Consul® 50 middenelement
 

Consul® 80 hoekelement
Consul® 80 zijelement

Consul® 80 middenelement normaal
Consul® 80 middenelement groot

 
Shorehardheid

Treksterkte
Breeksterkte

Schuifsterkte
Drukvorming

 
Bevestigingsonderdelen

H ijzers
Overrijdbaarheid
Verlijming (extra)

 
Benodigde ondergrond
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