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Kunststof mazoutputdeksel 

10/3/2013 

Er bestaan 3 genormaliseerde modellen volgens COPRO  

• B125 : Trottoir : = 125 kN 

• C250 : Camionette = 250 kN 

• D400 : Camion = 400 kN 

 
Een wereldwijd gepatenteerd systeem om kunststofdeksels te produceren die aan dezelfde 
belastbaarheid voldoen als de klassiek gebruikte metalen deksels. De samenstelling blijft echter 
composietmaterialen waardoor de producten uiterst licht zijn in vergelijking met hun grootte. 
Hierdoor zijn ze eenvoudig hanteerbaar en plaatsbaar door 1 persoon met daarenboven de 
mogelijkheid om ze hermetisch af te sluiten. Vooral voor geur hebben wij dan nog een extra 
voordeel. De toepassingen gaan van industrie, watersector, petroleumsector tot voedingssector. 
De deksels kunnen geplaatst worden in beton, asfalt, groenzones… 
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40x 40       ,-€ 
50x50       ,-€ 
60x 60        ,-€ 
70x 70        ,-€ 

 

D400 : Camion = 400 kN 

 

HE700RD       ,-€ 
HE800RD       ,-€ 
HE800SD        ,-€ 
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Gietijzeren deksels 
Er bestaan 3 genormaliseerde modellen volgens COPRO  

• B125 : Trottoir : = 125 kN 

• C250 : Camionette = 250 kN 

• D400 : Camion = 400 kN 

Voetpaddeksel klasse B 125 
Hydraulisch deksel 125 kN 

Een enkel hydraulisch deksel is een gesloten deksel uit gietijzer. Een enkel gietijzer deksel heeft 
een enkelvoudig afsluiting door middel van één deksel. 

 

+/- 
buitenmaat 

in mm  

+/- 
binnenmaat 

in mm  

+/- 
dikte 

in mm  

300 x 300  225 x 225  30 mm  

400 x 400  325 x 325  30 mm  

500 x 500  395 x 395  50 mm  

600 x 600  500 x 500  50 mm  

700 x 700  590 x 590  50 mm  

800 x 800  700 x 700  50 mm  

900 x 900  800 x 800  50 mm  

1000 x 1000  900 x 900  50 mm  

Wegenisdeksel klasse C 250 
Hydraulisch deksel 250 kN 

Een enkel hydraulisch deksel is een gesloten deksel uit gietijzer. Een enkel gietijzer deksel heeft 
een enkelvoudig afsluiting door middel van één deksel. 

 

+/- 
buitenmaat 

in mm  

+/- 
binnenmaat 

in mm  

+/- 
dikte 

in mm  

400 x 400  300 x 300  50 mm  

500 x 500  400 x 400  50 mm  

600 x 600  500 x 500  60 mm  

700 x 700  600 x 600  65 mm  

800 x 800  700 x 700  65 mm  

900 x 900  800 x 800  70 mm  

1000 x 1000  900 x 900  80 mm  

1100 x 1100  1000 x 1000 85 mm  



 Het beste is maar goed genoeg   4/4 

\\BACKUP-SERVER\PC-Roland\My Documents\Mijn documenten\GoLanTec bvba\brochure\Mazoutputdeksel\Mazoutputdeksel  plastic en gietijzer 3.doc 

Wegenisdeksel klasse D400 
Hydraulisch deksel 400 kN 

Een enkel hydraulisch deksel is een gesloten deksel uit gietijzer. Een enkel gietijzer deksel heeft 
een enkelvoudig afsluiting door middel van één deksel. 

 

+/- 
buitenmaat 

in mm  

+/- 
binnenmaat 

in mm  

+/- 
dikte 

in mm  

400 x 400  325 x 325  30 mm  

500 x 500  395 x 395  50 mm  

600 x 600  500 x 500  50 mm  

700 x 700  590 x 590  50 mm  

800 x 800  700 x 700  50 mm  

900 x 900  800 x 800  50 mm  

1000 x 1000  900 x 900  50 mm  

1100 x 1100 1000 x 1000 50 mm 

1200 x 1200 1100 x 1100 50 mm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perfecte technologie, daar komt het op aan 

 
Oudenaardseweg 123, B 9790 Wortegem-Petegem  
Tel: 055 310242 Fax: 055 310242  
golantec@gmail.com  http://www.golantec.be 

 


