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EU conformiteitscertificaat 
EU Certificate of Conformity / Manufacturer 1137-CPR-620/69-1 

Materiaal karakteristiek van het systeem 
Characteristic material of the system S235JR 

Constructie breedte [m] 
Construction with 

     P800             P1100           V1850           V2700 
      0,80               1,10               1,85              2,70 

Constructie hoogte vanaf wegdek [m] 
Construction height from roadway surface level 0,80 

Testlengte [m] 
Test length 7,61 

Fundering / installatie getest systeem 
Tested system foundation / installation 

Verankerd 
Anchored 

Opmerkingen 
Remarks 

Prefab betonplaat 
Prefabricated concrete slab 

 

Aanvullende informatie conform DIN EN 1317-3:2010 
Additional information acc. to DIN EN 1317-3:2010 

Prestatie niveau 
Performance level 110 

Klasse zijdelingse verplaatsing 
Class of lateral displacement D1 

Redirectie zone 
Redirection zone Z1 

ASI 
ASI B 

 

 

Algemene gegevens • Data sheet 

Crashguard 6S 
110 · D1· Z1 · B 
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Algemene informatie 

 

Symbool verklaring 

Tip: Aanwijzingen voor vermindering van 

werkbelasting en efficiënte 

werkmethoden. 

 

Gebruikersdoel 

Het afschermingssysteem is ontworpen voor 

plaatsing langs verkeerswegen conform nationale 

voorschriften. Het is ter bescherming van 

inzittenden van voertuigen die uit koers raken, 

bescherming van derden en objecten. Het kan 

zowel in de middenberm als in de zijberm 

geplaatst worden. 

 

Beperking voor plaatsen 

De algemene beperkingen voor het plaatsen van 

een Crashguard zijn niet vastgelegd omdat de 

situatie per locatie zeer verschillend kan zijn. Als 

er van de basis constructie wordt afgeweken, 

moet de wijziging altijd met de opdrachtgever en 

de fabrikant besproken worden. Het plaatsen 

moet altijd volgens de algemene technische 

regels worden uitgevoerd. 

 

Eisen aan installatie personeel 

Het installeren dient door getraind en 

gekwalificeerd personeel uitgevoerd te worden. 

Installatie bedrijven kunnen technische 

ondersteuning aan de fabrikant vragen. 

 

Transport 

Bij transport van het systeem op een vrachtauto 

dient dit gezekerd te zijn tegen wegglijden.  

 

Persoonlijke bescherming 

Persoonlijke beschermingsmiddelen dienen 

conform nationale wetgeving te worden 

gedragen. 

 

 

 

 

 

 

General Information 

 

Symbol Descriptions 

Tip: Information on facilitating work 

processes and efficient operations. 

 

 

Usage Compliance 

The Restraint System is designed for installation on 

road traffic areas according to national regulations. It 

is intended to protect occupants of errant vehicles on 

the roadway, to protect third parties and objects. It 

can be installed in central reserves and side lanes as 

well as on verges. 

 

 

Limits of installation 

The general limits of installation for Crashguard have 

not been specified because the local situations are so 

varying. Should the basic construction for any reason 

be deviated from changes, than should this always 

take place in agreement with the contractee and the 

manufacturer. In the execution of the installation the 

general known rules of engineering are to be 

observed and adhered to.  

 

Requirements of the Assembly Personnel 

The installation must only be undertaken by trained 

and qualified personnel. Installation firms obtain a 

special technical advisor from the manufacturer to 

support the project. 

 

Transport 

When transporting the systems to the site by truck, 

secure the load to prevent slippage.  

 

Work Protection 

Personal Protective Clothing must be used according 

to national regulations. 
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Technische informatie 

 

Boutverbindingen 

Moeren hand vast aandraaien en daarna met een 

momentsleutel vastzetten. Alle bevestigingen  

worden loodrecht op de verbindende delen 

aangebracht. 

Technical Information 

 

Bolt Connections 

Fit nuts manually and then tighten with torque 

wrench. All fixtures to be fitted vertically to the 

connecting parts. 

 

Bouten · Bolt Mmin Mmax 

M 16 70 Nm 140 Nm 

Duurzaamheid 

De minimale dikte van de coating op de bouten 

en moeren moet, overeenkomst de EN ISO 10684, 

op representatieve meetpunten 40 µm zijn. 

Verzinken van bouten en staal volgens EN ISO 

1461 en EN 1179. 

 

Verwachte levensduur (duurzaamheid?) 

Circa 25 jaar, afhankelijk van de atmosferische 

invloeden, zoals zeelucht, industrielucht, e.d. 

 

Gewicht van de onderdelen 

De rails en bok wegen samen ca. 350 kg. 

 

 

Durability 

The minimum coat thickness for crews and nuts shall 

be in accordance with EN ISO 10684 at the 

respective measuring points 40 µm. Galvanising of 

bolts and steel per EN ISO 1461 and EN 1179. 

 

 

Expected Durability 

Approx. 25 years, depending on atmospheric 

corrosion e.g. maritime air, industrial air, etc. 

 

Weights of elements 

The rails and back support weigh together 

approximately 350 kg. 

 

 

Geassembleerd product 

De Crashguard zal geassembleerd geleverd 

worden. Het is mogelijk om onderdelen te 

bestellen voor reparaties. 

 

Assembled product 

The Crashguard will be delivered assembled. It is 

possible to order parts for repairs. 

 

 

  

Model 

Model 

Crashguard 

Crash cushion 

Beton 

Concrete 

Staal plaat 

Steel plate 

P800 ~ 875 kg ~ 4.950 kg ~ 522 kg 

P1100 ~ 1.005 kg ~ 4.950 kg ~ 940 kg 

V1850 ~ 1.045 kg ~ 6.530 kg ~ 1.140 kg 

V2700 ~ 1.135 kg ~ 7.990 kg ~ 1.460 kg 
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Voorbereidende maatregelen 

 

Correcte installatie van de Crashguard is 

essentieel om maximale prestaties te garanderen. 

Neem de tijd om deze installatiehandleiding goed 

door te nemen, om er zeker van te zijn dat U de 

noodzakelijke werkzaamheden correct uitvoert.  

Ga niet zonder de juiste tekeningen en 

installatiehandleiding van de fabrikant een 

Crashguard installeren. 

 

Ter beschikking stellen van veiligheidskleding 

De volgende veiligheidskleding moet ter 

beschikking gesteld en gedragen worden tijdens 

uitvoering: 

• Reflecterende kleding 

• Veiligheidshelm en -schoenen, gehoor- en 

handbescherming 

 

Benodigd gereedschap 

Het volgende gereedschap is noodzakelijk: 

• Boormachine met boor 

• Waterpas / Voorhamer 

• Compressor  

• Moersleutel  

Alle bevestigingsmiddelen, die nodig zijn voor de 

montage en installatie, hebben standaard 

metrische maten. 

 

Verkeersmaatregelen, voorbereiden en uitvoeren 

Het plaatsen van de verkeersmaatregelen dient 

conform nationale regelgeving te worden 

uitgevoerd. De werklocatie moet voldoende ruimte 

bieden voor: 

• Uitleggen van het materiaal 

• Vrachtwagen met uitschuifbare kraan 

• Mobiele kraan (noot: rekening houden met 

benodigde capaciteit) 

• Werkruimte voor montage personeel 

 

 

 

 

 

 

 

Preparatory Measures 

 

Correct installation of the Crashguard is essential to 

ensure maximum performance. Take the time to 

review this installation manual to make sure that you 

perform the necessary work correctly. 

Do not install an Crashguard without the proper 

drawings and installation instructions of the 

manufacturer. 

 

 

Allocate and wear protective clothing 

Provide the following personal protective clothing and 

use during installation works: 

• Reflective clothing 

• Head, ear, hand and foot protection 

 

 

 

Allocate tools 

The following tools are required: 

• Drilling machine with drill bits 

• Level / sledgehammer 

• Blow-out pump 

• Wrench 

All fastenings required for assembly and installation 

are standard metric sizes. 

 

 

Traffic Management, prepare site and set-up 

Set up the traffic management measures usually 

required by the national regulations. The construction 

site must have sufficient space for: 

• Laid-out system components 

• Truck with telescope crane 

• Mobile crane (note min. Required capacity!) 

• Enough space for the assembly crew 
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Leveren, transport, lossen en controleren 

Breng de materialen met een vrachtauto naar de 

plaatsingslocatie. Los de vrachtauto en controleer 

de levering aan de hand van de pakbon. Informeer 

direct de transporteur of de leverancier als er 

onregelmatigheden of ontbrekende materialen 

geconstateerd worden. 

Het vrijkomende verpakkingsmateriaal verwerken 

als afval in de daarvoor bestemde bakken. Los de 

Crashguard met kraan en ook de bak met bouten, 

moeren en ringe. 

 

Supply, transport, offloading and delivery check 

Bring the system components by truck to the 

installation section. Off-load and check that the 

delivery is conform to the delivery document. The 

carrier or supplier has to be notified immediately if 

there is any transport damage or discrepancies with 

the delivery. 

Dispose of the packaging material according to the 

applicable local refuse disposals regulations. Lift the 

required Crashguard with the telescope crane along 

the Container with bolts, washers and nuts. 

 

Installatiehoogte  

De installatiehoogte van het systeem is 800 mm 

ten opzichte van de rijbaan (zie voorbeeld A). De 

afstand van zijkant systeem tot rand van de 

verharding (X) is afhankelijk van nationale 

richtlijnen. 

 

In afwijking op het bovenstaande, dient de hoogte 

direct naast het systeem gemeten te worden 

indien de afstand van het systeem tot rand 

verharding (a) groter is dan X (zie voorbeeld B). 

Of als het systeem op meer dan 250 mm uit rand 

van de verharding staat met een dwarshelling hier 

tussen van maximaal 10% (zie voorbeeld C). 

 

 

Installation height  

As a rule the installation height of system is 800 mm in 

relation to the carriageway surface (see Case A). The 

distance of the side edge of system till the edge of the 

paved area (X) should comply with national 

regulations. 

 

In deviation from the above the height of the system 

must be measured directly next to the system in case 

the side edge of the guardrail beam is assembled at a 

distance of a > X from the edge of the paved area (see 

Case B). Or it is assembled at a distance of a > 250 

mm from the edge of the paved area and the verge 

has a transverse inclination of maximum 10% (see 

Case C). 

 

 

Randen met een hoogteverschil van meer dan 100 

mm zijn hiervoor niet toegestaan. In deze gevallen 

moeten bijzondere maatregelen met de leverancier 

en opdrachtgever besproken worden. 

 

Kerbs with a level difference of more than 100 mm are 

not admissible. In these cases special measures must 

be agreed with the manufacturer and client. 
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Positie bepaling 

 

De Crashguard moet zo geplaatst worden dat het 

voorkomt dat een voertuig tegen een obstakel kan 

botsen. Daarbij is het van essentieel belang dat de 

maten A op de plaats van installatie gemeten 

worden. 

 

Alignment 

 

The crash cushion must be arranged in such a way 

that it acts as an impact protection against any vehicle 

that may collide with the obstacle. In this process it is 

essential that the required measurement A is 

observed, depending on local conditions. 

 

Maat 

Measurement 

2x2 Rijbanen 

2x2 Lanes 

2x3 Rijbanen of meer 

2x3 Lanes or more 

∂ = 6.5o 

6.5o ≤ ∂ ≤ 11.5o 

ARoadside [in m] ≥ 4.80 ≥ 3.95 > 3.95 

AExit [in m] ≥ 4.80 ≥ 3.95 > 3.95 

Tabel 1: Maat A afhankelijk van lokale situatie · Measurement A depending on local conditions 

 

 

Plaatsing langs rijbaan 

Placement on roadside 

 

 

 

Plaatsing in een afrit 

Placement on an exit  

 

 

 

 

 

 

Kantstreep 

Edge line 

 

Kantstreep 

Edge line 
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Plaatsingseisen en 

aanpassingen bij lokale 

omstandigheden 

 

Aanpassingen aan de afschermende constructie 

mogen niet uitgevoerd worden zonder schriftelijke 

toestemming van de fabrikant. 

 

Montage 

In het gebied waar het aansluitende systeem 

verder gaat, moet de planken in de rijrichting 

overlappen. De palen moeten met gesloten zijde  

naar het verkeer geplaatst worden. 

De planken moeten spanningsvrij vastgezet 

worden. Het is niet toegestaan om de planken zo 

strak te buigen dat blijvende vervorming ontstaat. 

Als een paal in verband met een obstakel (o.i.d.) 

niet op de geplande plaats geplaatst kan worden, 

moet onderzocht worden of de Crashguard zo 

verplaatst kan worden dat de paal wel geplaatst 

kan worden. 

In principe moet de Crashguard door een 

geautoriseerd/erkend bedrijf worden geplaatst 

conform de montagevoorschriften. 

 

 

Overgangen 

De montage van de Crashguard op een 

aansluitend geleiderailsysteem kan met standaard 

materiaal worden uitgevoerd. Overgangen naar 

systemen van andere fabrikanten kunnen waar 

nodig, project specifiek, geproduceerd worden. 

 

Pas stuk 

In principe mag de Crashguard niet veranderd 

worden. Als er bij de montage op een aansluitend 

geleiderailsysteem een pas stuk nodig is, dan 

moet dit volgens de montagevoorschriften van de 

fabrikant van het betreffende systeem. 

 

Aanbrengen extra voorzieningen 

In het algemeen is het niet toegestaan om extra 

voorzieningen aan te brengen op de Crashguard. 

Indien dit toch noodzakelijk is, is hiervoor een 

schriftelijke bevestiging van de fabrikant 

noodzakelijk. 

Installation requirements and 

adjustments to local condition 

 

 

Modifications to the  tested restraint system are not 

permitted without the written confirmation of the 

manufacturer. 

 

Assembly 

In the area of the connection to stationary systems, 

the beams must overlap in the direction of driving. The 

Posts are installed with the closed side towards the 

traffic. 

The beams must be installed free of stress. It is not 

allowed to bend so much that the beams occur 

permanent deformations. 

In the case that a post cannot be set at the 

designated place due to an obstacle or other local 

conditions (eg. shafts, and the like), it must be 

determined whether the position of the Crashguard 

can be shifted, so that the obstacle does no longer 

bother. 

Basically, the Crashguard has to be installed by 

authorized companies in accordance to the technical 

documentation. 

 

Transitions 

The assembly of transitions to stationary safety 

barriers is possible with standardized elements. 

Transitions to systems from other manufacturers can 

be produced as needed and project specific. 

 

 

Cut pieces 

Basically the crash cushion may not be changed. 

When fitting pieces have to made for the connection 

to connecting vehicle restraint system, the installation 

conditions of the manufacturer of the VRS must be 

adhered. 

 

Additional safety devices 

In general, the mounting of attachments is not 

permitted. If additional safety devices are needed, a 

written confirmation of the manufacturer is required. 

 

 



 

 
© 12/2017 Saferoad Holland BV  V17.02  10/28 

Ongelijke berm 

De positie van het systeem moet in ongelijke berm 

de lijn van het aansluitende geleiderailsysteem 

volgen. De berm moet door de klant zodanig 

worden aangepast dat correcte montage van de 

Crashguard kan worden gewaarborgd. 

 

Hellende berm 

De Crashguard kan ook in een hellende berm 

worden toegepast. De horizontale helling mag niet 

meer dan 10% bedragen. Als de Crashguard 

hoger komt te staan dan de toegestane tolerantie, 

moeten andere maatregelen worden genomen. 

De Crashguard moet, met het oog op de 

installatie-toleranties, verticaal of loodrecht op de 

rijbaan worden geïnstalleerd. Het oppervlak in de 

berm moet door de klant zodanig worden 

aangepast dat een correcte montage kan worden 

gewaarborgd. 

Uneven ground conditions 

The position of the system on uneven ground 

conditions should follow the alignment of the adjacent 

systems. The underground should be compensated 

by the customer in such a way that proper assembly 

of the Crashguard can be ensured. 

 

Underground slope 

The Crashguard can also be used on embankments. 

The horizontal slope of the ground may not exceed 

10%. If the Crashguard height is higher than the 

permitted height tolerance, other measures must be 

taken. 

The Crashguard has to be installed vertically or 

perpendicular to the roadway in accordance to the 

installation tolerances. Change of the inclination of the 

underground should be compensated by the 

customer in such a way that proper assembly can be 

ensured.

 

 

Beperking in werkende breedte 

Indien de zijdelingse verplaatsing beperkt wordt 

door plaatselijke omstandigheden, moet dit met 

de klant besproken worden. De situatie moet 

zodanig worden aangepast dat de Crashguard 

correct kan functioneren. 

 

Wijziging van systeemonderdelen 

Wijzigingen aan onderdelen van de Crashguard 

zijn enkel toegestaan na schriftelijke toestemming 

van de fabrikant. 

 

Restricted working width 

If the lateral displacement is limited due to local 

obstructions, the client must be contacted about this. 

The situation must be adjusted in such a way that the 

Crashguard can function properly. 

 

 

Modification of system components 

Modifications to parts of the Crashguard are only 

allowed after written permission from the 

manufacturer.
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Controle 

 

1. Montage controle 

Controleer na het monteren van de Crashguard 

dat alle boutenverbindingen zijn aangedraaid. 

Wees er zeker van dat de constructie 

overeenkomt met de betreffende 

constructietekening.  

 

2. Installatie toleranties van de Crashguard 

In principe moet de Crashguard conform de 

technische documentatie worden geplaatst. De 

toleranties, genoemd in onderstaande tabel, 

mogen alleen in uitzonderlijke gevallen worden 

gebruikt. 

 

Inspection 

 

1. checking the assembly 

After the installation of the Crashguard, check that all 

bolt fittings are tight. 

Ensure that the section corresponds with the system 

drawing. 

 

 

2. Installation tolerances of the Crashguard 

Basically, the Crashguard has to be installed in 

accordance to the technical documentation. The 

tolerances listed in the following table should be used 

only in exceptional cases. 

 

Toleranties van geplaatste constructie · Maintaining the installation tolerances 

Referentie maten 

Reference Measure 

Tolerantie in cm 

Tolerance in cm 

Opmerking 

Comment 

Hoogte van Crashguard 

Top of crash cushion 
(+/-) 3 cm 

Ten opzichte van de hoogte van de weg 

With reference to height from road surface 

Schuine positie in de lengterichting 

Oblique position in longitudinal direction 
0% 

In beide richtingen 

In both directions 

Schuine positie in dwarsrichting 

Oblique position in transverse direction 
10% 

In beide richtingen 

In both directions 

 

 

3. Opruimen werkterrein, goedkeuring Crashguard 

• Verwijder alle bouwmaterialen en gooi afval 

weg 

• Voer een nacontrole uit, ook al is de baan vrij 

van obstakels 

• Verwijder de verkeersmaatregelen en na 

controle de afgeronde werkzaamheden 

melden bij de klant. 

3. Clear building site, approval Crashguard 

• Remove all building material and every piece of 

waste. 

• Carry out a visible inspection even if the 

installation roadway is perfectly free of objects. 

• Remove mobile safety barriers and after 

Inspection, report completion of the system to the 

Client. 
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Opslag, Reparatie, Inspectie en 

Onderhoud 

 

Opslag 

Alle onderdelen moeten juist opgeslagen en 

correct behandeld worden. Ze moeten beschermd 

worden tegen vuil, roest en beschadiging. 

 

Reparatie 

In principe moeten alle onderdelen worden 

vervangen die blijvend (plastisch) vervormt zijn.  

Als het slechts om een lichte vervorming van een 

enkel onderdeel betreft, is vervanging niet direct 

noodzakelijk. 

Als er meer dan een onderdeel is beschadigd 

moet het gehele systeem, in het deel dat 

beschadigd is, worden vervangen. Alle 

losgemaakt aansluitingen (boutverbindingen) 

moeten door nieuw worden vervangen. 

Bij het uitvoeren van een reparatie moeten 

beschadigingen van verzinkte oppervlakten 

voorkomen worden. Kleine onvolkomenheden op 

verzinkte delen moeten met beleid met zinkverf 

worden hersteld. Overtollig materiaal moet 

volledig van de locatie verwijderd worden.  

Reparatiewerkzaamheden mogen alleen door 

erkende gespecialiseerde bedrijven worden 

uitgevoerd. Originele onderdelen van de fabrikant 

dienen te worden gebruikt voor reparatie en 

onderhoud van het systeem. 

 

Hergebruik van onderdelen 

Beschadigde, uitgewisselde onderdelen kunnen 

niet hergebruikt worden en moeten worden 

afgevoerd. 

 

Afvoeren/recyclen beschadigde onderdelen 

Recycle beschadigde onderdelen volgens 

nationale en wettelijke voorschriften. Er zijn geen 

chemische of gevaarlijke stoffen verwerkt in het 

materiaal. 

 

Inspectie en onderhoud 

Het systeem is onderhoudsvrij. 

 

Storage, Repairs, Inspection and 

Maintenance 

 

Storage 

All components are stored and handled technically 

correct. They must be protected against dirt, 

corrosion and damage. 

 

Repairs 

In principle, all components must be replaced which 

are permanently (plastic) deformed.  

If these are merely minor deformations in one 

component that are local in nature, replacement is not 

really necessary. 

If more than one component is damaged, the system 

in the damaged section must be replaced completely. 

In the process, all disassembled connection fittings 

(screws) must be replaced with new ones. 

However, care must be taken to ensure that the 

galvanised surfaces do not get damaged. Minor 

defective spots on the galvanised surface must be 

attended to by careful preparation with the application 

of zinc dust coating. Surplus material must be 

removed completely from the area that has been 

repaired. 

Repair work may only be undertaken by authorized 

specialist companies. Original parts of the 

manufacturer must be used for the repair and 

maintenance of the system. 

 

 

Reusability of parts 

Damaged, exchanged element cannot be reused and 

must be disposed. 

 

 

Dispose/recycled damaged components 

Recycle damaged parts according to legal and local 

waste disposal regulations. There are no hazardous 

and dangerous substances. 

 

 

Inspection and Maintenance 

The System is maintenance free. 
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Overige informatie 

 

Het systeem is niet eindeloos te herstellen. 

 

Gedetailleerde tekeningen van het geteste 

systeem kunnen worden ingediend. 

 

Indien de montage afwijkt op de voorgaande eisen 

en dit is niet overlegt met de fabrikant, gaat de 

aansprakelijkheid van het product over van de 

fabrikant naar de installateur. 

 

Zorgt ervoor dat U de laatste versie van de 

montagehandleiding gebruikt. U vindt deze op 

onze productportal (www.portal.saferoad.com). 

 

Juridisch geldige versie is in de Nederlandse taal. 

 

Other information 

 

The system is not surmountable. 

 

Detailed drawings of the tested system may be 

submitted. 

 

In case the assembly deviates from preceding 

requirements without consultation of the manufacturer 

the liability of the product passes from the 

manufacturer to the installer. 

 

Make sure that you are using the latest version of the 

installation instruction. You can find it on our product 

portal (www.portal.saferoad.com). 

 

Valid legal version is in Dutch language. 

 

  

http://www.portal.saferoad.com/
http://www.portal.saferoad.com/
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Montage Crashguard 

Het overgrote deel van de Crashguard wordt 

geassembleerd geleverd. Afhankelijk van de keuze 

van fundering moet de Crashguard in werk 

afgemonteerd worden op de betreffende 

fundering. 

Montage Crashguard 

The major parts of the Crashguard are assembled. 

Depending on the choice of foundation, the 

Crashguard must be assembled to the relevant 

foundation into the work. 

 

Fundering 

Voor start werk moet u eerst informeren 

naar de aanwezigheid van kabels en 

leidingen (Klic-melding). Afschermen of 

verlegging van kabels en/of leidingen 

moet in overleg met het betreffende 

nutsbedrijf. 

 

Foundation 

Before beginning the construction works 

information must be acquired regarding any 

utility lines (cables, pipelines, etc.). The 

instructions regarding protection of cables as 

issued by the utility companies be adhered 

to.

Bodemgesteldheid, geschikte funderingen · Soil conditions, suitable foundations 

Bodemklasse 
Soil Class 

Omschrijving 
Description 

Eigenschappen 
Characteristics 

Fundering 
Foundation 

A Bovenlaag, zeer zacht 

Surface soil also fluid (Humus) 
Humus, teelaarde,  

Top soil, fluid to hardly fluid 
Grondverbetering toepassen en 

verdichten 

Excavating and compacting possible 

B Bodem zacht, normaal, hard 

Ground easily soluble heavy 

Berm van zand en stenen tot een 

korrelgrootte van 63 mm 

Moderately heavy Sand and gravel soil 

with stone content up to 63 mm grain 

size 

Prefab betonplaat of een 

betonconstructie 

Prefabricated concrete slab and 

concrete foundation possible 

C Rotsachtig 

Rock 
Rotsgrond  

(vanaf korrelgrootte 63 mm 

Rocky ground  

(ab 63 mm grain size) 

Prefab betonplaat of een 

betonconstructie 

Prefabricated concrete slab and 

concrete foundation possible 

 

Fundering 

De Crashguard heeft de volgende fundatie 

mogelijkheden: 

• Betonplaat, geprefabriceerd 

• Beton fundatie, vervaardigd op locatie 

• Staal plaat, gemonteerd op asfalt 

• Staal plaat, gemonteerd op beton 

 

 

Foundation 

The Crashguard has the following foundation 

possibilities: 

• Concrete plate, prefabricated 

• Concrete foundation, constructed on site 

• Steel plate, mounted on asphalt  

• Steel plate, mounted on concrete 

 

 

  



 
© 12/2017 Saferoad Holland BV  V17.02  15/28 

Betonplaat geprefabriceerd 

Voor het plaatsen van de betonnen 

funderingsplaat moet een rechthoekig of 

trapeziumvormig gat uitgegraven of uit asfalt 

gezaagd worden.  

 

Hiervoor zijn de volgende afmetingen van 

toepassing: 

• P800: L:7200 x B:1100 x H:230 mm 

• P1100: L:7200 x B:1100 x H:230 mm 

• V1850: L:7200 x B:1100/1800 x H:230 mm 

• V2700: L:7200 x B:1100/2450 x H:230 mm 

Concrete plate, prefabricated 

A rectangular or trapezoidal hole should be excavated 

or cut out in the asphalt or ground to allow the 

concrete foundation to be placed inside.  

 

 

This hole should have the following size: 

• P800: L:7200 x B:1100 x H:230 mm 

• P1100: L:7200 x B:1100 x H:230 mm 

• V1850: L:7200 x B:1100/1800 x H:230 mm 

• V2700: L:7200 x B:1100/2450 x H:230 mm 

 

 

 

De diepte van het gat moet 230-250 mm zijn. 

Vervolgens het gat uitvlakken met zand. 

 

The depth of the hole should be 230-250 mm. White 

sand should be used to level out the bed in the 

excavated hole. 

 

Plaats de betonplaat met behulp van een kraan in 

het gat. Gebruik hiervoor gecertificeerde hijsogen. 

Deze kunnen door Saferoad meegeleverd worden. 

 

Place the concrete plate by using a crane into the 

hole. Use certified lifting eyes for this purpose. These 

can be provided by Saferoad. 
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Monteer de rails op de betonplaat met behulp van 

34 stuks M16x40 (8.8) bouten met ringen. 

 

Mount the rails on the concrete plate using 34 pieces 

of M16x40 (8.8) bolts with washers. 

 

 

 

Monteer de bok op de betonplaat met behulp van 

8 stuks M24x70 (8.8) bouten met ringen.  

Monteer dan de twee HEB balken aan de bok met 

behulp van 8 stuks M16x45 (8.8) bouten met 

moeren en ringen. 

Mount the back support on the concrete plate using 8 

pieces of mM24x70 (8.8) bolts with washers. 

Then mount the two HEB beams onto the back 

support using 8 pieces M16x45 (8.8) bolts with nuts 

and washers 
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Betonfundering in situ 

Als een betonfundering in het werk gemaakt 

wordt, moet deze aan de volgende afmetingen 

voldoen: 

• P800:   7200 x 1100 x 250 mm 

• P1100: 7200 x 1100 x 250 mm 

• V1850: 7200 x 1100/1800 x 250 mm 

• V2700: 7200 x 1100/2450 x 250 mm 

 

Het toe te passen beton moet aan de volgende 

eisen voldoen: 

• Standaarden: NEN-EN1992-1, NEN-EN206-1, 

NEN8005 

• Sterkteklasse: C45/C55 

• Milieuklasse: XC4, XD3, XF4 

• Cement: CEM III/A 52,5 N 

• Versteviging: B500A 

• Betondekking: rondom 30 mm 

 

De eisen staan op tekening OB-2000/2001/2002 

aangegeven. Met betrekking tot het uitvoeren van 

de betonfundering, moet de fabrikant hierover 

worden geïnformeerd. 

Concrete foundation on site 

When there is a concrete foundation constructed on 

site, this foundation has to meet the following 

measurements: 

• P800:   7200 x 1100 x 250 mm 

• P1100: 7200 x 1100 x 250 mm 

• V1850: 7200 x 1100/1800 x 250 mm 

• V2700: 7200 x 1100/2450 x 250 mm 

 

The concrete has to be made according the following 

conditions: 

Standaarden: NEN-EN1992-1, NEN-EN206-1, 

NEN8005 

• Strength Class: C45/C55 

• Environmental Class: XC4, XD3, XF4 

• Cement: CEM III/A 52,5 N 

• Reinforcement: B500A 

• Cover reinforcement: 30 mm around 

 

The requirement of drawing OB-2000/2001/2002 

must be observed. Regarding the construction of the 

foundation, the manufacturer should be contacted. 

 

 

 

De in-situ betonnen fundering moet over de 

gehele doorsnede gelijkmatig dik zijn en verdicht 

worden. Het oppervlak moet een gesloten en 

uniforme structuur hebben. Dit kan bewerkstelligd 

worden door het af te werken met een afrijplaat en 

te bezemen.  

The in-situ concrete foundation must be uniformly and 

completely compacted over the entire cross-section. 

The surface of the foundation must have a closed, 

uniform structure. This can be produced using a 

finishing trowel and a subsequent brush stroke. 
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Na het uitharden van de beton moet de rails en 

bok op het beton worden bevestigd. Dit met 

behulp van in te boren ankers. 

 

Markeer de middenlijn op de betonplaat. 

Stel de rails langs de middenlijn en bok volgens 

onderstaande tekening. 

Gebruik de rails en bok als mal voor het boren van 

de gaten. 

After curing the concrete, the rails and back support 

must be attached to the concrete. This is done using 

anchors to be drilled. 

 

Mark the centre line on the concrete plate. 

Adjust the rails along the centre line and buckle 

according to the drawing below. 

Use the rails and back support as template for drilling 

the holes. 

 

Monteer de rail aan het beton met behulp van 34 

stuks chemische ankers M16x190 (5.8). 

Gebruik voor de bok 8 stuks chemische ankers 

M24x300 (5.8). 

Volg hiervoor de instructies van de fabrikant. 

 

Mount the rail to the concrete using 34 pieces of 

chemical anchors M16x190 (5.8).  

Use 8 pieces of chemical anchors M24x300 (5.8) for 

the back support. 

Make sure that the manufacturer’s instructions are 

observed. 
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Staalplaat op asfalt 

De dikte van het asfalt moet minimaal 200 mm zijn 

om de staalplaat hierop goed te kunnen 

bevestigen. De asfaltverharding moet vlak en van 

voldoende kwaliteit zijn. Vraag om een bevestiging 

van voldoende kwaliteit bij de betreffende 

verantwoordelijke, zijnde opdrachtgever of 

aannemer. 

 

De afmeting van de staalplaat zijn voor: 

• P800:   6990 x 610 x 15 mm 

• P1100: 6990 x 1100 x 15 mm 

• V1850: 6990 x 1100/1600 x 15 mm 

• V2700: 6990 x 1100/2200 x 15 mm 

 

Steel plate on asphalt 

The thickness of the asphalt must be at least 200 mm, 

so the steel plate can be properly mounted. The 

asphalt has to be flat and of sufficient quality. Consult 

your road authority for a confirmation of sufficient 

quality. 

 

 

 

De afmeting van de staalplaat zijn voor: 

• P800:   6990 x 610 x 15 mm 

• P1100: 6990 x 1100 x 15 mm 

• V1850: 6990 x 1100/1600 x 15 mm 

• V2700: 6990 x 1100/2200 x 15 mm 

 

Een Crashguard op staalplaat wordt meestal 

gebruik voor plaatsen op asfaltverharding. Deze 

methode kan ook gebruikt worden voor een 

bevestiging op een in-situ betonnen fundering. 

 

Bevestig de rails wordt door middel van 34 stuks 

zeskantbouten M16x45 (8.8) met sluitring en moer 

op de staalplaat. 

 

Gebruik de staalplaat als sjabloon voor het 

aftekenen van ankergaten op het asfalt of beton. 

Voor de bok moeten de buitenste ankergaten 

worden gebruikt. 

 

Verwijder de plaat en breng 20 stuks TCM 

A22x155 ankers aan. Volg hiervoor de instructie 

van fabrikant van de ankers. 

The installation on a steel plate is mostly used when 

the Crashguard is placed on asphalt. This method can 

also be used for mounting on a concrete foundation. 

 

 

Mount the rails on to the steel plate by using 34 

pieces hexagonal bolts M16x45 (8.8) with washer and 

nut. 

 

Place the steel plate on the surface at the right 

location and use the plate as a template for drilling the 

holes for the anchors. For the back support use the 

outside holes. 

 

Remove the plate and place the 20 pcs TSM A22x155 

anchors in the holes. Follow the instruction of the 

manufacturer of the anchors. 
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Plaats vulplaatjes tussen de staalplaat en het 

oppervlak. De 12 stuks vulplaatjes worden 

geplaatst in lijn met de rails, maar niet onder bok. 

Place filler plates between the steel plate and the 

surface. The 12 pieces of fillers are placed in line with 

the rails, but not under the back support. 

                          

Plaats de staalplaat op het oppervlak, op de 

vulplaatjes, en monteer de staalplaat met behulp 

van 12 stuks M16x50 bouten met ringen in lijn van 

de rails. 

Plaats de bok op de staalplaat en bevestig deze 

met behulp van 8 stuks M16x75 bouten met 

dubbele ringen. 

Place the steel plate on the surface, on the filler plates, 

and mount the steel plate using 12 pieces M16x50 

bolts with washers in line with the rails. 

 

Place the back support on the steel plate and attach it 

using 8 pieces of M16x75 bolts and double washers. 

 

 

Staalplaat op beton 

Het plaatsen van een staalplaat op beton komt 

overeen met het plaatsen van een staalplaat op 

asfalt.  

Dit met uitzondering van de toe te passen ankers. 

Gebruik hiervoor 20 stuks M24x300 (8.8) ankers. 

Volg voor het correct aanbrengen van de ankers 

de instructie van de fabrikant. 

Steel plate on concrete 

Placing a steel plate on concrete corresponds to the 

placement of a steel plate on asphalt. 

This with the exception of the anchors to be used. 

Use 20 pieces of M24x300 (8.8) anchors. Follow the 

instructions of the manufacturer before fixing the 

anchors. 
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Aanbrengen chemische ankers 

 

1. Gaten boren 

Boor het gat overeenkomstig de opgegeven 

diameter en diepte door de fabrikant. Gebruik voor 

het bepalen van de diepte een afstandhouder op 

de boormachine. Bepaal de locatie van de te 

boren gaten middels een sjabloon.  

Installation of chemical anchor 

 

1. Drill holes 

Set drill hole with the correspondent diameter and 

depth (Use a depth stop). Mark the holes to be drilled 

on the road with the help of a drilling jig or template. 

 

 

 

 

2. Boorgat schoonmaken 

Maak het boorgat schoon met een borstel en een 

vacuümzuiger. 

2. Clean out drill hole 

Clean the drill holes with a brush and vacuum of any 

drill residues. 

 

 

3. Plaats patroon in het geboorde gat 

 

3. Insert Cartridge in the drill hole 

 

 

 

4. Anker indraaien 

Het anker moet, volgens de opgave van de 

fabrikant, met de correcte lengte in het gat worden 

geplaatst (markeer hiervoor het anker). 

 

4. Screwing the anchor 

In the process, you must take care to ensure that the 

installation depth acc. to manufacturer’s specification 

are met. (Mark on the anchor) 

 

 

Na de hardingstijd kan het anker belast worden. 

 

 

After reaching the curing period, the required torque 

can be applied. 
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Aanbrengen asfaltankers 

 

1. Gaten boren 

Boor het gat volgens opgave van de fabrikant (Ø 

22 mm / 160 mm diep). Gebruik een 

afstandhouder op de boormachine. Bepaal de 

locatie van de te boren gaten middels een 

sjabloon. Het asfalt moet minimaal 200 mm dik 

zijn. 

Installation of asphalt anchor 

 

1. Drill holes 

Set drill hole with the correspondent diameter (22 mm) 

and depth (160 mm). Use a depth stop. Mark the 

holes to be drilled on the road with the help of a 

drilling jig or template. The asphalt thickness must be 

at least 200 mm. 

 

2. Boorgat schoonmaken 

Maak het boorgat schoon met een borstel en een 

vacuümzuiger. 

2. Clean out drill hole 

Clean the drill holes with a brush and vacuum of any 

drill residues. 

 

3. Injecteer lijm type ATA2004C 3. Inject resin compound ATA 2004C 

 

4. Breng de TSM-A in het asfalt aan 

Maak hierbij gebruik van de “extra lange 

schroevendraaier DIN 7422 zeskant maat 12”. Na 

het volledig aanbrengen van de TSM-A moet de 

lijm langs bout uit het boorgat komen. 

 

4. Screwing the TSM-A flush with the asphalt surface 

Using a “screwdriver insert extra-long DIN 7422 hex 

size 12”. After the TSM-A has been turned in fully and 

flush with the asphalt surface, resin compound must 

exit on the side of the collar. 

 

5. De schroefhuls smeren met vet 

Voor het aanbrengen van de bout, de schroefhuls 

inwendig smeren met vet. Dit ter bescherming 

tegen vocht. 

5. Greasing the internal thread of the sleeves 

Before turning the bolt, protect the internal thread of 

the sleeve by applying some grease. 
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Installatie Crashguard 

 

Plaats de houtenbalken (belangrijk!!!) direct onder 

de afstandhouders van de Crashguard en plaats 

dan de lepels van de vorkheftruck onder de 

houtenbalken om de Crashguard op te tillen. 

Installation Crashguard 

 

Place the (essential!!!) wooden beams directly under 

the spacers of the Crashguard, then place the pallet 

jacks of the forklift under the wooden beams and lift 

the Crashguard. 

      

 

1. Plaats de Crashguard direct boven de kegels en 

laat de Crashguard langzaam zakken. Sluit dan de 

kegels op de Crashguard aan. 

 

2. Duw vervolgens de Crashguard met de hand 

tegen de bok. Sluit de Crashguard op de bok aan 

met 4 stuks M16x45 (8.8) met ringen en moeren.  

 

3. Controleer de kegels, zorg ervoor dat de kegels 

beperkt in alle richtingen kunnen verplaatsen. Als 

de kegels te strak of te los in de rails zitten, kan dit 

een mogelijk negatief effect op de juiste werking 

van de Crashguard hebben. 

1. Place the Crashguard directly over the cones and 

lower the crash cushions slowly. Then connect the 

cones with the Crashguard. 

 

2. Then push the Crashguard by hand towards the 

back support. Connect the Crashguard to the back 

support with 4 pcs M16x45 (8.8) with washers and 

nut. 

3.  Check the cones, make sure that it is possible to 

move the cones slightly to all directions. If the cones 

are too tight or too loose in the rails, this may have a 

negative effect on the proper operation of the 

Crashguard. 
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Monteer aan beide zijden van de Crashguard een 

middenplank en een eindplank. 

 

Bij de V2700 moet aan beide zijden nog een extra 

middenplank en twee afstandhouders gemonteerd 

worden. Ten behoeve van transport worden deze 

niet voor gemonteerd.

Mount on both sides of the Crashguard a middle 

beam and an end beam. 

 

For the V2700, an additional middle beam and two 

spacers must be attached to both sides. For transport 

purposes, these are not assembled. 
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Monteren neusreflector 

Zorg er voor dat je de juiste soort reflector plaat 

hebt. Voor de parallelle versies is dat een plaat 

van 500mm hoog en voor de V-vormige is de plaat 

400mm hoog. Dit is eenvoudig te controleren door 

de plaat tegen de neus te drukken. Zorg er voor 

de bovenkant van de neus en de reflectorplaat 

gelijk is. Gebruik altijd rubber bij de klemmen om 

beschadiging te voorkomen. 

 

Mount nose reflector 

Make sure you have the right kind of reflector plate. 

For the parallel version this is a plate of 500 mm high 

and for the V-shaped the plate is 400 mm high. This is 

easy to check by pressing the plate against the nose. 

Make sure the top of the nose and the reflector plate 

are equal. Always use rubber between the clamps to 

prevent damage. 

 

 

Bepaal het midden van de plaat en zet deze in het 

midden van de neus vast met klemmen. 

Determine the middle of the plate and secure it in the 

middle of the nose with clamps. 

 

Bepaal de lijn van de popnagels. Deze komen op 

15 cm uit de zijkant van de plaat. 

Determine the line of the rivets. They have to be 

placed at 15 cm from the side of the plate. 
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Bepaal de locatie van de popnagels. Deze komen, 

vanaf de bovenzijde gezien, op de volgende 

afstanden: 3, 20 en 37 cm.  

Determine the location of the rivets. These have to be 

placed on 3, 20 and 37 cm from the top.

 

Boor eerst de gaten en breng vervolgens de 

popnagels aan.  

 

Herhaal dit aan de andere zijde van de reflector. 

 

Drill the holes first and then apply the rivets. 

 

 

Repeat on the other side of the reflector 
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Montage tekening · Assembly drawing 

Crashguard 6S 
Montage van de rails en bok · Assembly of rails and back support  
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