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TECHNISCHE FICHE: SNELHEIDSBEGRENZER - EASY RIDER (gerecycleerd rubber) 
 

 
Algemene informatie                              
De Easy Rider is vervaardigd uit gerecycleerd rubber, met ingeperste reflecterende tape en 
een glazen reflector. Door het plaatsen van een snelheidsbegrenzer wordt de snelheid van 
auto's beperkt tot maximaal 15 km/u.  

Deze parkeerbegrenzer is milieuvriendelijk, stevig en licht, maar vooral gemakkelijk te 
installeren, alsook kosten-effectiever in vergelijking met andere materialen. De 
verkeersdrempel is bestand tegen zonlicht, vocht, olie en extreme temperatuurverschillen     
(-40 °C tot 70 °C).  

 

 

 

 

 

 
Technische informatie 

Hoogte  
(mm) 

L X B  
(mm) 

Gewicht  
(kg) Type Kleur Aantal bouten 

(inbegrepen) 

57 1800 x 305 23,1 Middenstuk Zwart-geel 4 

57 1800 x 305 23,1 Middenstuk Zwart-wit 4 

57 1200 x 305 14,5 Middenstuk Zwart-geel 3 

57 1200 x 305 14,5 Middenstuk Zwart-wit 3 

57 230 x 305 2,5 Eindstuk, mannelijk Zwart 1 

57 230 x 305 2,5 Eindstuk, vrouwelijk Zwart 1 

 
 
Montage 
De Easy Rider is gemakkelijk te installeren door één persoon en heeft veel minder bouten 
nodig dan andere snelheidsbegrenzers.  
 



Group Beyers bvba 
 

 

Group Beyers bvba        T +32 2 303 88 68 
Dorpstraat 570              F +32 2 303 88 69  
3061 Leefdaal              info@groupbeyers.com 
België                          www.groupbeyers.com            
                      
 

 

Bovendien is de Easy Rider monteerbaar op elk oppervlak: in beton of asfalt van minimum 
15cm dikte (pluggen en bouten van het type M10x120mm), in een onverharde ondergrond 
zoals kiezel, gras, grasdallen (stalen pen van 355mm die door de snelheidsvertrager wordt 
geklopt) en op elke vetvrije ondergrond (te kleven met lijm). 
 
Op de zijkant van deze vormen klikt een eindelement om de snelheidsvertrager veilig af te 
ronden zonder scherpe hoeken (225x300x56 mm en 2,3 kg). Deze eindstukken bestaan uit 
vrouwelijke en mannelijke delen. Per eindstuk zijn zes bouten nodig (inbegrepen) ter 
bevestiging. 
 

 

     

 

 
Bout of inslagpin (350mm) 


