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Rendabele ondiep gemonteerde afzonderlijke vaste of verwijderbare palen 

De nieuwe TRUCKSTOPPER 7-40 

en TRUCKSTOPPER 6-30 hebben 

allebei een kleine, ultralichte 

grondplaat en brengen een 

technologische revolutie teweeg 

in vaste en verwijderbare 

systemen voor afzonderlijke 

ondiep gemonteerde palen (200 

mm), die kunnen voorkomen dat 

een 7,5 ton zware vrachtwagen 

met een snelheid van 64 km/u 

(7-40) of een 7,5 ton zware 

vrachtwagen met een snelheid 

van 48 km/u (6-30) een 

beveiligingslijn doordringt. 

Voor voertuigen waaraan wel 

toegang moet worden verleend, 

kunnen ze in enkele minuten 

worden verwijderd. Omdat ze op 

een diepte van slechts 200 mm 

worden gemonteerd, beperken 

deze afzonderlijke palen ook de 

nood om nutsinfrastructuur 

opnieuw aan te leggen. Ze zijn 

niet alleen de voordeligste op de 

markt, maar ook esthetisch heel 

aantrekkelijk. Het systeem is 

klein en eenvoudig te 

installeren. Het is ontworpen om 

de contouren van de grond te 

volgen en kan ook om een hoek 

worden geïnstalleerd. 

Als de palen tijdens een aanval 

beschadigd worden, kunnen ze 

uit de behuizing verwijderd en 

vervangen worden zonder dat 

ook de betonnen fundering 

hoeft te worden vervangen. 

Nadat ze gemonteerd zijn, is het 

enige onderhoud dat ze nodig 

hebben een tijdige verfbeurt, 

tenzij ze worden voorzien van 

een bekleding in zacht of 

roestvrij staal. De palen kunnen 

ook worden verwerkt in modern 

straatmeubilair, zoals 

fietsenrekken, bloembakken 

enz. 



Veerpaal met bekleding Veerpaal met bekleding 
zijaanzicht vooraanzicht 

Voorbeeld: 
Truckstopper 7-40 

*zonder bekleding

200 mm diepe 

fundering 

Fundering slechts 200 mm diep x 900 mm breed x 1.200 mm lang Getest 

en goedgekeurd als afzonderlijke verwijderbare paal 
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 CERTIFICERING (BSI  PAS68:2010) V/7500[N2]/48/90:2.8/0.0 

HOOGTE BOVEN 
GROND* 

900 mm 

FUNDERINGSDIEPTE 200 mm 

OPTIES 
Bekleding uit roestvrij of zacht staal, schuine of 

platte bovenkant, bloembakken, fietsenrekken ... 

CERTIFICERING (BSI  PAS68:2010) V/7500[N2]/64/90:7.1/14.8 

HOOGTE BOVEN 
GROND* 

900 mm 

FUNDERINGSDIEPTE 200 mm 

OPTIES 
Bekleding uit roestvrij of zacht staal, schuine of 

platte bovenkant, bloembakken, fietsenrekken ... 



Ideale vaste of verwijderbare paaloplossing tegen rammen 

De CARSTOPPER 30 is een 

ondiep gemonteerde 

afzonderlijke vaste of 

verwijderbare paal. Dit nieuwe 

ontwerp, waarvoor een patent is 

aangevraagd, vormt een 

technologische doorbraak in 

ondiep gemonteerde 

afzonderlijke verwijderbare 

palen. De palen kunnen elk apart 

of in lange lijnen worden 

gemonteerd en zijn tot op heden 

de enige palen voor 

parkeerterreinen op de markt 

met een 200 mm diepe 

fundering. Ze zijn een ideale 

oplossing om kleinhandelszaken, 

banken, sportstadions, en 

bankautomaten te beschermen 

tegen een accidentele impact. 

Deze paal is de ideale oplossing 

tegen rammen en is getest als 

antiterreurbescherming. Bij een 

geringe impact hoeft de 

veerpaal niet te worden 

vervangen, aangezien hij zijn 

oorspronkelijke positie opnieuw 

inneemt. 

De ondiepe fundering beperkt 

de nood om nutsinfrastructuur 

opnieuw aan te leggen. Het 

systeem is klein en eenvoudig te 

monteren, waardoor de 

installatiekosten laag blijven. 

Zodra de paal geïnstalleerd en 

met een roestvrijstalen 

bekleding bedekt is, is hij niet 

alleen esthetisch aantrekkelijk, 

maar hoeft hij ook niet meer te 

worden onderhouden. Hij kan 

ook worden verwijderd om 

toegang te bieden tot 

onderhoudszones. 



CERTIFICERING (BSI PAS68:2010) V/1500[M1]/48/90:1.8/0.0 

HOOGTE BOVEN 
GROND* 

850 mm 

FUNDERINGSDIEPTE 200 mm 

OPTIES Bekledingen in roestvrij en zacht staal 
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>> TRUCKSTOPPER 6 zonder bekleding

>> CARSTOPPER 30 met bekleding uit hoogwaardig roestvrij staal



>> De TRUCKSTOPPER 6/7 biedt doeltreffende bescherming en een modern
uiterlijk voor zones in de binnenstad

>> Beveiliging met nuttige voordelen: TRUCKSTOPPER met fietsenrek

TOEPASSINGS- 
VOORBEELDEN 



Klassieke toepassingsgebieden 

Luchthavens 

Sportstadions 

Retailparken 

Politiebureaus 

Overheidsgebouwen 

Congrescentra 

Binnensteden en openbare ruimten 

Andere kritische infrastructuren 

De versies zijn mogelijk voorzien van optionele uitrusting. Technische gegevens onder 
voorbehoud. 
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