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Diverse           
Het prikkeldraadsysteem “Razor 

Tape” is beschikbaar in spiraal-

vorm. Het systeem bestaat uit een 

hoogkoolstof staaldraad waarrond 

een staalplaatje met scherpe vis-

vormige prikkels gewikkeld werd. 

Razor Tape
TROEVEN

Hoge Veiligheid
Het prikkeldraadsysteem “Razor Tape” is een effectief afschrikkingsmiddel om te verhinderen de  
afrastering te beklimmen. Dit resulteert in een maximale vertraging en beperkt de inbraken.

Levensduur
De kwaliteit van de verschillende mogelijke bedekkingen staat borg voor een lange levensduur.

Eenvoudige en vlugge installatie
De toebehoren zijn afgestemd voor een vlugge en professionele installatie.

Uitgebreid assortiment
Het assortiment omvat verschillende roldiameters, beantwoordend aan verschillende veiligheidsniveaus.

Systemen
Het standard ‘Razor Tape’ assortiment van Betafence is samengesteld uit spiralen waarvan de diameter 
van de draad 2,5 mm bedraagt. Rond deze draad is een continue band geplooid, voorzien van vlijmscher-
pe prikkels. Het geheel van de windingen is geclipst om een stabiel en homogeen uitgerokken netwerk te 
bekomen.

ASSORTIMENT MEDIUM BARB*
Benaderende diameter
van de compacte rol

Windingen per rol Uitgerolde lengte Clips per spiraal Benaderende diameter
van de uitgerolde rol

730 mm 56 10-12 m 5 620 mm

* Andere types: op aanvraag

Flat Wrap: Netwerk van spiralen, geclipst met platte overlapping.
Razor Draad: Enkele band van prikkels met scherpe prikkels welke
niet geclipst is en gespannen wordt boven de afrastering.

Bedekking
 - Verzinkte draad en prikkels - Zincalu draad en prikkels
 - Verzinkte draad met inox prikkels - Inox draad en prikkels

Toebehoren
- Clips – Handschoenen – Tangen – Grondanker

Profielen van de prikkels
1 Short Barb Lengte van de prikkels: 8,5 mm

Breedte van de prikkels: 15,5 mm
3 Long Barb Lengte van de prikkels: 61 mm

Breedte van de prikkels: 21 mm

2 Medium Barb Lengte van de prikkels: 22 mm
Breedte van de prikkels: 16,5 mm

4 Detainer Lengte van de prikkels: 62 mm
Breedte van de prikkels: 31 mm

ASSORTIMENT
Benaderende diameter van de rol Uitgerolde lengte

500 mm 15 m

700 mm 15 m
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Sites met hoog risico:
• Luchthavens
• Gevangenissen
• Militaire zones
• Alle terreinen die een verhoogde beveiliging  

vereisen
Toepasbaar:
• Boven op een afrastering
• Onderaan een afrastering
• Tegen een afrastering

• Op daken


