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Mobiel veerooster

Het mobiele veerooster is geba-
seerd op het succes van het ori-
ginele Poda-veerooster.

Het originele Poda-veerooster 
onderscheidt zich als comple-
te eenheid inclusief bodem en 
zijkanten, die vrij eenvoudig ge-
plaatst kan worden in een uitge-
graven kuil zonder dat een funde-
ring gestort hoeft te worden.

Het nieuwe mobiele veerooster 
is een geheel nieuw type, dat 
gewoon op de grond wordt ge-
plaatst! Het veerooster is in het 
midden verhoogd, wat dieren af-
schrikt zodat ze het niet zullen 
passeren. 

Het mobiele veerooster is be-
doeld voor tijdelijk gebruik in 
natuurgebieden en op afgelegen 
plaatsen, waar het een snel en 
effectief alternatief is voor het 
plaatsen van hekken. Attentie: 
Vanwege de verhoging is het 
mobiele veerooster niet geschikt 
voor personenauto’s.

Het mobiele veerooster wordt 
gemaakt van prefab en gestan-
daardiseerde onderdelen waar-
door het op maat kan worden 
gemaakt. Naast de grootte wordt 
ook het draagvermogen aange-
past zodat u de optimale oplos-
sing krijgt die voldoet aan uw be-
hoeften. 

Het veerooster kan volledig ge-
galvaniseerd worden geleverd of 
in een uitvoering met onbehan-
delde buizen. Dit roestige uiter-
lijk kan de voorkeur krijgen in bij-
voorbeeld natuurgebieden waar 
de roestige buizen minder opval-
len in de omgeving.

Dit unieke mobiele veerooster-
systeem biedt ontzettend veel 
combinatiemogelijkheden. Neem 
contact op met uw Poda-centrum 
om een offerte te krijgen voor 
een mobiel veerooster dat speci-
aal voor u gemaakt wordt!

Poda-veerooster - nu in verplaatsbare uitvoering!
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Technische specificaties 

Afmetingen
Lengte in de rijrichting: 2, 3 of 4 m 
Breedte: 1, 1,25, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5 of 6 m

Belastingsniveaus: 
Kl. 1: Voertuigen tot 3.500 kg. 
Kl. 2: Asdruk tot max. 10 t.

Uitvoeringen:
A: Gegalvaniseerd fundament en onbehandelde buizen
B: Gegalvaniseerd fundament en gegalvaniseerde buizen

Constructietekening, model van 3,5 x 2 m:


