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SESAM omklapbare afzetpaal 
 
Productbeschrijving 

• Robuuste stalen kantelpaal 

• Vierkant, 70 x 70 mm 

• Voor het blokkeren van allerlei verkeersroutes, parkeerplaatsen, verboden zones, brandweergebieden volgens 
DIN 14 090 

• Vergrendeling met cilinderslot (SESAM A) of driehoekslot (SESAM B) 

• Na ontgrendeling van het cilinderslot kan de kantelpaal plat op de grond worden gelegd. 

• Kan worden uitgerust met 1 of 2 kettingogen 

• Montage in beton met een grondhuls (330 mm) of op voetplaat met pluggen en bouten 

 

 
Technische eigenschappen 

 

Type SESAM omklapbare afzetpaal 

Functie Voor het blokkeren van allerlei verkeersroutes, parkeerplaatsen, verboden 
zones, brandweergebieden volgens DIN 14 090 

Materiaal Gelaste staalbuis EN/DIN 10219 constructiestaal S-235JR 

Kleur Zinkgrijs 
Rood/wit 
Zwart/geel 

Afwerking Voor buiten: thermisch verzinkt of thermisch verzinkt en gelakt 

Variant SESAM A Gelijksluitend cilincerslot, 
incl. 2 sleutels) 

SESAM B Driekantslot DIN 3223 

Afmetingen (Zijde x wanddikte x 
H) 

Op voetplaat 
70 x 2,0 x 1.000 mm 

Om in te betonneren 
70 x 2,0 x 1.330 mm 

Hoogte boven het maaiveld 76 mm 

Montage Om in te betonneren met grondhuls 
Op voetplaat om te deuvelen 

Afmetingen voetplaat (L x B x H) 140 x 160 x 10 mm 
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Boorgatdiameter 14 mm 

Aantal bevestigingen 4 

Montagemateriaal (apart te 
bestellen) 

4 x Universele plug S12 met bout 8/100 (Art.109.17.393) of 
4 x doorsteekanker (betonanker) 12/120 (Art.109.24.665) 

Opties SESAM A und SESAM B:  

• Andere kleurafwerking mogelijk 

• Met rode reflecterende stroken (2 stuks per paal aangeraden)  

• Met 1 of 2 kettingogen 
 

SESAM A: 

• Voorziening voor halve profielcilinder mogelijk 
• Rond cilinderslot met verschillende sleutels mogelijk (geen meerprijs) 

Tip • Bij bestelling van palen met één kettingoog de omklaprichting opgeven 

• Driekantsleutel voor SESAM B niet meegeleverd (apart te bestellen) 
 
 
 
 

Toebehoren 
 

 

 

Bijkomende sleutel voor cilinderslot (SESAM A) (Art. 110.12.571) 

 

 

Driekantsleutel (SESAM B) (Art. 130.12.326) 
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