
Type cameramast 

Materiaal 
geëxtrudeerd profiel vervaardigd uit aluminium met de legering 
AIMgSi 0,7 met een hardheid van F27 volgens DIN-norm 1748. Zonder 
onzuiverheden en zonder dwars- en langsnaden. 

Model mast cilindrisch 

Diameter mast 70 mm of 90mm 

Wanddikte 3 millimeter 

Lengte mast 3 meter, 3,5 meter 

Kleuropties 

wit RAL 9010 gepoedercoat , blank (“zilver”) geanodiseerd , zwart 
RAL 9005 (zijdeglans), RAL kleur naar keuze in poedercoating 
(zijdeglans), let op: bij de masten in RAL kleur (Ral 9010, RAL 9005 of 
RAL kleur naar keuze) wordt het mastprofiel op kleur gespoten, de 
grondbevestiging blijft standaard. 

Grondbevestiging standaard met nastelbaar kantelanker. 

Levertijd 

Cameramasten op voorraad! Standaard kleuren: Levertijd 3-7 
werkdagen, RAL kleur naar keuze: + 15 werkdagen, plaatsing mast(en): 
+15-18 werkdagen. Zelf plaatsen is niet moeilijk, dit is een goed 
alternatief. 

plaatsing 
De masten worden geproduceerd en gaan vervolgens naar de plaatser. 
Zodra de plaatser de masten ontvangen heeft neemt hij contact met u op 
voor het maken van een plaatsingsafspraak,  

Inclusief Zwarte slagdop op de top van de mast 

Garantie 
10 jaar garantie op mastbreuk op het mastprofiel (calamiteiten 
uitgesloten, zie onze algemene voorwaarden) 

Certificeringen 
legering: DIN Norm 1748 = AIMgSi 0,7; EN Norm = AW-6005A, 
hardheid: DIN Norm 1748 = F27 

Milieu 
mastprofiel gemaakt van 95% gerecycled materiaal en 100% 
reclyclebaar, mastprofiel Cradle to Cradle certificaat Silver 

Gewicht 
gewicht kale mast (mastprofiel), 3 meter = 7 kilo, 3,5 meter = 8 kilo, 4 
meter = 9 kilo, 5 meter = 11.5 kilo 

Specificaties 
kantelanker 

draadeinden schroefdraad M16, hart op hart afstand 200 mm, in de 
voetplaat zit een gat Ø 50mm waar de kabels doorheen getrokken 
kunnen worden, lengte van de zijdes van de voetplaat: 27 cm 

Specificaties T-
stuk 

het T-stuk is beschikbaar in wit RAL 9010 en zwart RAL 9005. Aan 
beide zijkanten en bovenop zit een slagdop (wit/ zwart). Het T-stuk 
wordt los meegeleverd, je schuift dit T-stuk over de mast. Er zitten 2 
stelbouten op, daarmee klemt u hem vast op de mast. 

Exclusief 
camera's, kabels, bevestiging camera en toebehoren. Dit product betreft 
puur de mast met grondbevestiging. 

Beton 

Wordt niet meegeleverd. Vanwege arbo-regels moet dit op een pallet 
vervoerd/ met heftruck gelost worden. Deze kosten zijn hoger dan 
kosten beton. Snelbeton/ turbobeton kunt u bij elke bouwmarkt halen. 
In de plaatsingsinstructie staat hoeveel u nodig hebt. 

Overige informatie 
Deze masten worden geleverd inclusief compleet kantelanker 
(draadeinden, moeren, alles zit erbij) 

 


