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Versie NL TO17.01 Prijs- en modelwijzingen uitdrukkelijk voorbehouden. Op al onze offertes, 
betalingen, leveringen of transacties zijn van toepassing de betalings- en leveringsvoorwaarden 
zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te ‘s-Hertogenbosch onder nummer 16084027, 
zoals deze luiden volgens de laatstelijk aldaar neergelegde tekst. BTW/TVA NL 805 167 675 B01.

Meer weten?
Wilt u advies over de mogelijk heden 
van de PowerCast Toad®? Neem 
gerust contact met ons op. 
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Specificatie Toad 

Bestektekst
Gepatenteerde prefab betonnen element gecer-
tificeerd voor plaatsing volgens DN12767 in de 
kwaliteit C45/C55 (-XC4/-CX3/-XF4), uit een of meer 
in elkaar passende delen die samen een stabilise-
rende constructie vormen rond een verticale mast 
volgens EN 40/5, EN40/6 en EN12899-1 botsveilig 
volgens 70NE3 en 100NE3.

Functies

Tegen scheefstand
Draagconstructies worden berekend volgens EN40. 
Ondanks het toepassen van deze norm treedt vaak 
scheefstand van masten op. Factoren die daar 
invloed op hebben zijn bodemgesteldheid, de mate 
van verzadiging, belasting en de nazetting. Om 
insnijding in de bodem te voorkomen kan een Toad 
worden geplaatst onder maaiveld. Deze constructie 
vookomt door eigen massa en vertikale wanden 
verplaatsing van de mast en dus ook scheefstand.

Voor veiligheid
NE3 draagconstructies worden getest in een genor-
maliseerd medium Soil S. Na een succesvolle test 
krijgt de mast het certificaat. Bij installatie dient te 
worden aangetoond dat de mast geplaatst is in Soil 
S of steviger. 
Geplante draagconstructies halen de stabiliteit 
door verkleving met de aarde waarin ze geplaatst 
zijn. Hoe steviger de grond, hoe minder insnijding 
de mast heeft tijdens een aanrijding. Verzadiging 
van de grond of plaatsing in taluds, al deze facto-
ren hebben invloed op het functioneren. In plaats 
van onbetrouwbare verkleving maakt de toad 
gebruik van massatraagheid. Deze eigenschap is 
betrouwbaar en geldt overal. 

Eigenschappen

Toad
•  Betonkwaliteit C45/C55 (-X4/-XD3/-XF4)
•  Totaalgewicht 400+ Kilogram
•  Afmeting 100x100x25 cm of 150x150x25 cm
•  Plaatsing 5-10 cm onder maaiveld
•  Gepatenteerd product
•  Ruimte voor grondvleugels, breekconstructie, 

etc.
•  Eenvoudige, snelle montage met standaard 

hijsmiddelen
•  Snelle demontage en herbruikbaar bij herin-

richting weg.
•  Omnidirectioneel
•  Ligt boven kabels en andere netwerken
•  Supersnelle installatie


