
Pole Products

Aluminium 
ondersteunings- 
constructies 
voor VRI’s:
unimasten

drukknopmasten

• Onderhoudsarm

• Botsveilig, officiele botsproeven 
gecertificeerd door een Notified Body   
- NE categorie

• Cradle to Cradle Certified ™ zilver

Aluminium unimasten (of universeelmasten) en 
drukknopmasten zijn uitstekend te combineren met overige 
aluminium VRI producten en OVL van Hydro, zodat u het 
complete kruispunt met aluminium kunt inrichten.  

De universeelmasten en drukknopmasten van Hydro zijn getest 
volgens de norm EN 12899 en zijn volledig gecertificeerd. 

Normen en regelgeving:
•  Uitvoering en berekeningen overeenkomstig de

 Europese norm EN 12899
•  Botsveilig volgens EN 12899- Zie certificaat 
• Cradle to Cradle Certified ™ zilver

Installatie opties:
• In de grond
• Op tweedelige voetplaat (zie D53.002.000.14)
• Op eendelige voetplaat (zie D53.001.000.01) 

Energieabsorptie categorie:
• NE
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Technische eigenschappen:

• Gefabriceerd uit naadloze aluminium buis; 
• Legering EN AW6060 T66;
• 100% recyclebaar;
• Deur standaard voorzien van een dubbele driekant 10 mm schuifsluiting;
• Deurafmeting standaard 400mm hoog, onderzijde deur minimaal op 600 mm boven maaiveld;
• Voorzien van een gelast verstevigingsprofiel type 5+ en een gelaste glijrail voorzien van 2 glijmoeren M6x16 en 

een M8 aardbout;
• Geleverd in de kleurstelling zwart-wit tot bovenzijde mast, zoals beschreven in de EN 3322;
• Grondstuk beschermd met een 2-laags corrosiewerende zwarte bandage icm een zwarte maaiveldbeschermer, 

af fabriek gemonteerd;   
• Een kabelinvoergat afgeschermd met een manchet;
• Optioneel PP 2-schalige zwarte of grijze maaiveldbeschermer (PDSNL.37.02.001);
• Optioneel Pave-Mate (PDSNL.35.02.001).

Unimasten en drukknopmasten

Unimast op-mast Drukknopmast Unimast aan-mast


