
Systeem HYDROblock

Monolithisch afvoergootsysteem uit nodulair gietijzer.
Dit revolutionaire monolithische afvoergootsysteem zet 
 nieuwe maatstaven in de afwateringstechniek.

De verwerking wordt door het innovatieve 
a fdichtingssysteem sterk vereenvoudigt en leidt  zonder 
grote inspanning tot een dichte, onderhoudsvrije 
 afvoergoot. Hierbij komt de van kunststof buizen bekende 
afdichtingstechniek naar voren.
De goot met de uit de leidingbouw bekende mof en spie 
 verbinding verzekert een eenvoudige en een correcte 
inbouw. In de speciale elementen zijn er zowel horizontale 
als  verticale aansluitmogelijkheden beschikbaar.

De uitvoering in het betrouwbare materiaal  ‘nodulair 
 gietijzer’ staat garant voor de hoogste belasting   klassen 
bij  tegelijkertijd relatief lage gewichten. Zo kan dit 
 afvoergootsysteem zonder zware gereedschappen 
 gemakkelijk met 1 tot 2 personen worden geplaatst.

Het HYDROblock systeem beantwoordt aan het 
 afvoergootsysteem type I volgens DIN EN 1433 en heeft 
 daarom geen extra beton ommanteling nodig. Slechts een 
 stabiel fundament met montagesteun is nodig. Daardoor 
vermindert het  installatiewerk aanzienlijk en de afvoergoot 
met rubberdichting kan direct worden belast.

De monolithische uitvoering garandeert het “niet 
 rammelen” van de goten en permanente  verkeersveiligheid, 
in het  bijzonder in gebieden met extreme belasting zoals 
 bijvoorbeeld dwars over wegen, containerterminals, 
 logistieke centra/distributie centra en vliegvelden.

Toepassingsgebieden

•  Gebieden voor duurzame verkeerszekerheid
•  Inbouwsituaties dwars over rijbaan
•  Containerterminals
•  Industriegebieden met zware verkeersbelasting
•  Vliegvelden en racecircuits

Markering 
voor de 
 stroomrichting

De eerste 
 afvoergoot met 
rubberdichting

Voetstukken 
voor optionele 
fundament 
montage

Lang spie- 
einde voor 
 betrouwbare 
afdichting

• Monolithisch ontwerp van nodulair gietijzer (GGG)
•  Veiligheidssleuven, geschikt voor                                          
 verkeer in de dwars- en  lengterichting                                                                                                                                  
•   Tot 50% grotere inlaatoppervlakte dan 
     vergelijkbare systemen.

Verbindingen met standaard kunststofbuizen

Simpel. Zeker. Dicht. Geniaal

•  Minimale eisen bij planning en montage                              
•  Onderhoudsarm gietijzer (GGG)
•  Diefstal- en vandalisme bestendig                                             
•  Hoge vorst- en strooizout bestendigheid                                                                                                              
•  Licht van gewicht, eenvoudige verwerking                         
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productoverzicht

Systeem HYDROblock 100 / 200 / 300

Artikel-Nr.
Gewicht 

(kg)
Lengte
(mm)

Inbou-
whoogte

(mm)

Stuks
per pallet

HYDROblock 100 13560060...

Gootelement 050 25,5 1000 180 40

Inspectie element

Verticale afvoer 058 17 500 180

Afvoer links / rechts 358 17 500 180

Afvoer voorzijde / links / 
rechts

458 17 500 180

Zandvang/Afvoerput

met 100er afvoer 008 38 500 500

HYDROblock 200 13560260...

Gootelement 050 66,1 1000 295 20

Inspectie element

Verticale afvoer 058 44 500 295

Afvoer links / rechts 358 45 500 295

Afvoer voorzijde / links / 
rechts

458 45 500 295

Zandvang/Afvoerput

met 200er afvoer 008 62 500 500

HYDROblock 100 / 200 / 300 F 900

Inspectie elementen

Verticale afvoer
met 2 moffen

Afvoer rechts / 
links met 1 mof

Toebehoren

Afvoer voorzijde / 
rechts / links met 
1 mof

Aanzicht links Aanzicht rechts

HYDROblock 100 ook als versie voor de inbouw van drain asfalt leverbaar!

zandvang/afvoerelementen

Toebehoren voor HYDROblock

Volledige compatibili-
teit met de standaard 
PVC en PP-buizen

Eenvoudige  installatie 
d.m.v. speciaal 
gereedschap

Verdere toebehoren op pagina 40

4-vaks verschroeving 
voor een rustige en 
veilige toegang bij 
inspectie-werkzaam-
heden

Onderhoudsvrij 
ontwerp met open 
schroefgaten aan de 
onderkant

Inlaat oppervlakte 780 cm2

Inlaat oppervlakte 1.190 cm2

Inlaat oppervlakte 400 cm2

HYDROblock 300 13560360...

Gootelement 050 110 1000 413 20

Inspectie element

Verticale afvoer 058 105 750 413

Afvoer links / rechts 358 106,5 750 413


