
VICA Zweepmasten

• Veilig product
• Onderhoudsvrij
•	 Cradle	to	cradle	gecertificeerd
• Eenvoudig transport
• Flexibele maatvoering

Omschrijving 
Aluminium zweepmasten zijn eenvoudig toepasbaar en kunnen tot 14 meter 
uithangen (3 rijbanen en een vluchtstrook). Daarnaast heb je een opstakelvrije 
zone in de berm ten opzichte van een portaal. Dit is belangrijk voor de veiligheid. 
Zowel grote als kleine blauwe bewegwijzeringsborden kunnen zonder problemen 
aan zweepmasten bevestigd worden. In veel situaties zijn zweepmasten een ideale 
oplossing vanwege de flexibiliteit, snelheid en kosten.

Belangrijkste voordelen
• Flexibel, er hoeven geen inmetingen gedaan te worden omdat er voor een 
 aluminium zweepmast maar één fundatie en één staander nodig is. 
 De zweepmast past altijd!
• Snelheid productie en plaatsing, de fundering en de constructie produceren we 
 gelijktijdig. Het plaatsen van de zweepmast kan in één werkgang.
• Lagere kosten, De snelheid van de productie en plaatsing versnellen de looptijd 
 van een project en minimaliseren de kosten. Daarnaast is er minder materiaal 
 nodig voor een zweepmast als voor een verkeersportaal.
• Onderhoudsvrij: corrosiebescherming door het oxidatieproces van aluminium
• Cradle to cradle gecertificeerd: geheel recyclebaar
• Zeer lange technische levensduur: minimaal 50 jaar
• Verschillende fundatiemogelijkheden:  
   Intrilbare stalen grondbuizen (standaard) 
   Gestorte fundatie op locatie 
   Prefab betonfundatie zonder heipaal 
   Prefab betonfundatie met heipaal 
   Heipalen die op locatie geheid worden en een betonfundatie over gestort wordt

Mechanische eigenschappen
• Basismateriaal bovenbouw  Aluminium
• Basismateriaal onderbouw      Staal of Beton 
• Afmetingen en doorsneden   Afgestemd per locatie

Kwaliteit
• Technische levensduur 50 jaar
• Twee jaar garantie (laatste jaar aflopend)
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Normen & richtlijnen 
• ASOV 
• NEN-EN 1990 (Algemeen)
• NEN-EN 1991 (belastingen)
• NEN-EN 1999 (constructief)
• NEN-EN 1090-1 (vervaardiging)
• NEN-EN 1090-3 (vervaardiging)

Certificeringen
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