M Guard anti‐terreurpalen
Naast een ruim assortiment anti‐ram palen verdeelt INFRASIGNA
ook anti‐terreur palen. Deze palen zijn speciaal ontwikkeld voor het
voorkomen van terroristische aanslagen. Ook zijn ze geschikt voor
het beveiligen van banken, ambassades, voetbalstadions,
winkelcentra’s, belangrijke sites etc.
Deze palen zijn getest en voldoen aan de hoogste eisen.
PAS 68
De M Guard palen van M Collection hebben met succes de crash
testen doorstaan. De testen zijn uitgevoerd met verschillende
voertuigen ,verschillende snelheden en verschillende afstanden.
De testen zijn getest conform de Britse norm PAS 68.
Modellen
M Guard 15/30
• Deze paal kan een voertuig van 1,5 ton stoppen die met een
snelheid van 48 km/h komt aangereden.
• Paal stalen uitvoering : Ø 168 mm
• Paal inox 316 uitvoering : Ø 129 mm
• Diameter kern : Ø 114 mm
• Hoogte boven maaiveld 1000 mm
M Guard 25/40
• Deze paal kan een voertuig van 2,5 ton stoppen die met een
snelheid van 64 km/h komt aangereden.
• Diameter paal stalen uitvoering : 194 mm
• Diameter paal inox 316 uitvoering : 204 mm
• Diameter kern : 168 mm
• Hoogte boven maaiveld 1000 mm
M Guard 75/40
• Deze paal kan een voertuig van 7,5 ton stoppen die met een
snelheid van 64 km/h komt aangereden.
• Diameter paal stalen uitvoering : 194 mm
• Diameter paal inox 316 uitvoering : 204 mm
• Diameter kern : 168 mm
• Hoogte boven maaiveld 1200 mm
Alle M Guard palen zijn te verkrijgen in een stalen uitvoering of inox 316 uitvoering.
Ze zijn ook te verkrijgen met of zonder reflectiestroken. De stalen palen zijn naast de
standaard Ral 9005 ook te verkrijgen op aanvraag in diverse andere RAL kleuren.

Plaatsing
Ook voor plaatsing kan u bij INFRASIGNA terecht. Voor meer
informatie kan u ons altijd vrijblijvend contacteren.

