
SPEEDBUMP EXCELLENT®
minidrempel voor minder dan 25 km per uur

Parkeergarages boven- en ondergronds.
Industriegebieden.
Bestemmingsgebieden binnen 30 km per uur zone.
ziekenhuisterreinen, parkeerplaatsen van scholen en uni’s.
Winkelcentra en fastfoodketens.
Vluchthavens, militaire basis en grensovergangen.
Tijdelijke wegomleidingen.
Bouwplaatsen en opslagterreinen.
Omgeving van pompstations, wasstraten en stortperrons.
Overal waar een dynamische snelheid wordt vereist van minder dan 25 km per uur.

TOEPASSINGEN:

Met de Speedbump Excellent® wordt de snelheid van het rijdende verkeer teruggebracht naar een dynamische snelheid onder de 25 km
per uur. Deze minidrempel verkleint de kans op ongevallen in gevaarlijke situaties en is flexibel in het gebruik.
Speedbump Excellent® minidrempels zijn geschikt voor permanent of tijdelijk gebruik en kunnen gemakkelijk bevestigd, verwijderd en
opgeslagen worden.

Het gebruik van de Speedbump Excellent® is met name gunstig bij inritdosering of toegangscontroles. Zo zorgen de Speedbump
Excellent® minidrempels voor een effectieve verkeersreductie bij grensovergangen, tolpoorten, spoorwegovergangen, op parkeerterreinen,
in parkeergarages, bij benzinestations en bij ingangen van kampeer- en recreatieterreinen of hotels.

Verminderen de snelheid tot 25 km per uur.
Zijn gemaakt van 100% gevulkaniseerd rubber.
Zijn door en door gekleurd.
Duurzaam en slijtvast.
Zijn bestand tegen kromtrekken, barsten, afbrokkelen en
rotten.
Kunnen op elk wegdek bevestigd worden.
Zijn overdag,  ’s nachts en bij slechte
weersomstandigheden zeer goed zichtbaar.
Hebben aan de onderzijde een pen/gat verbinding.
Eenvoudige en snelle bevestiging.
Kunnen gemakkelijk verwijderd, opgeslagen en weer
bevestigd worden.
Doen de verzekeringspremie voor eigenaars van
parkeerterreinen dalen.
Onderhoudsvrij.

De Speedbump Excellent® minidrempel bestaat uit 100%
gevulkaniseerd rubber. Dit materiaal is bijzonder milieuvriendelijk,
slijtvast en duurzaam. Bovendien zorgen geïntegreerde glazen
kattenogen voor een optimale zichtbaarheid van het element, zowel
overdag, ‘s nachts als bij slechte weersomstandigheden.
 
Door de praktische vormgeving kan de Speedbump Excellent® aan
diverse wegomstandigheden worden aangepast.
 
De Speedbump Excellent® minidrempel is bestand tegen UV-straling,
extreme temperaturen, vochtigheid en olie.
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TECHNISCHE SPECIFICATIES

Speedbump Excellent® minidrempel.

100% gevulkaniseerd rubber.
  
De rubberen modules zijn verkrijgbaar in zwart  of gele uitvoering.
Beide modules zijn door en door gekleurd.
  
Voorzien van glazen kattenogen.

Middenelementen 400 x 500 x 50 mm.
Zijelementen 400 x 200 x 50 mm.
  
Middenelementen 8,5 kg.
Zijelementen 1,7 kg.
  
  
ca. 1200 tot 1300 gr./m³
71A ±7 
Minimaal 500 k/Nm2
10% à 70 psi, bij 20°C
  

Middenelementen 4 stuks.
Zijelementen 3 stuks.

Epoxy bitumen 2C.

Kunnen eenvoudig op elk vast oppervlak gemonteerd worden.

Type
   

Materiaal
  

 Kleuren
 
 

Zichtbaarheid
   

 
Afmetingen

 
  

Gewicht
  
 

  
 Dichtheid

Shore
Trekweerstand

Drukvervorming
 

Bevestigingsonderdelen voor beton of asfalt
   Schroeven, pluggen en ringen

 
 

Verlijming (optie)
 

Benodigde ondergrond
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