Hoefslagoverkapping Passage
Voor 12 meter molen
Passage 12 meter 750N / Artikelnummer 17-5-10-00012

De hoefslag overkapping dekt ruimschoots het looppad van de
paarden af zodat deze tegen weersinvloeden beschermd worden. De
paarden hebben nog steeds voldoende licht en lucht

Gegalvaniseerde stalen constructie

De overkappingen worden geproduceerd volgens de geldende
richtlijnen en dienen geplaatst te worden op een deugdelijke fundering
“volgens de plaatselijke normen”. De spanten zijn standaard thermisch
verzinkt. De gordingen zijn van staal en verzinkt. Het dak wordt
bekleed met een stalen dakplaat die optioneel voorzien kan worden
met een anti condens vilt.

Volledig overdekte hoefslag

Door de open constructie kan elke gewenste omheining toegepast
worden. Eventueel kunt U de buitenzijde dicht maken met een
windbreek gaas.

Berekend volgens de norm

Voldoende oversteek
Verstevigde voetplaten

Kenmerken
Veiligheid:
De Q-line® overkappingen zijn ontworpen om zo veilig mogelijk uw paarden te trainen en te beschermen tegen de
weersinvloeden. Door alles aan de binnenzijde glad af te werken worden optimale veiligheid gewaarborgd
Duurzaamheid:
Door gebruik te maken van hoog kwalitatieve industriële onderdelen kunnen wij een zeer lange levensduur garanderen.
Alle constructies zijn dan ook standaard thermisch verzinkt.
Uiterlijke kenmerken:
In de ontwerpen van de overkappingen is gestreefd naar een compact en minimalistisch uiterlijk. De hoefslag
overkapping dekt ruimschoots het looppad van de paarden af zodat deze tegen weersinvloeden beschermd worden.
Onderhoud:
De overkappingen van Q-line® zijn zeer solide geconstrueerd en vragen zeer weinig onderhoud. Door het technologisch
geavanceerd ontwerp en de gebruikte materialen is er nagenoeg geen slijtage of corrosie waardoor onderhoud
geminimaliseerd wordt.
Keurmerken:
Alle overkappingen voldoen aan de plaatselijke bouwvoorschriften en zijn standaard voorzien van het CE keurmerk
tevens worden de Q-line® overkappingen doorgerekend door een erkend bureau zodat u verzekerd bent van een
goedgekeurde constructie.

Specificaties
Geschikt voor

12 meter molen

Diameter

13,46 meter

Hoogte

4 meter

Beveiliging

Sneeuwlast 750N

Breedte

Oversteek 3,25 meter

Bevestigingsmateriaal

Inbegrepen

Dikte

IPE 160

Basis materiaal

Staal verzinkt

Gewicht

2250

Overig

9 secties

Inbegrepen

Sterkte berekening

Keurmerk

Volgens plaatselijke verordening

Kleur

Zink / zwart

Niet inbegrepen

Fundatie

Standaard meegeleverd

Spanten, Gordingen, Dakplaten, Nokstukken

Optioneel

Anti condens vilt

Transport gewicht

2350

Transport afmeting

n.t.b.
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