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Razor Tape

Productdetail

Diverse
Dit prikkeldraadsysteem is beschikbaar in spiraalvorm en bestaat uit  
hoogkoolstof staaldraad waarrond een staalplaatje met scherpe visvormige 
prikkels gewikkeld werd. 

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 vlijmscherpe prikkels. Het 
geheel van de windingen is geclipst om een stabiel en homogeen uitgerokken netwerk te bekomen.

Platte prikkels (mesjes) : 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.

Profielen van de prikkels
 Short Barb Lengte v/d prikkels: 9 mm   Long Barb Lengte v/d prikkels: 63 mm
  Breedte v/d prikkels: 15,5 mm   Breedte v/d prikkels: 21 mm
  Medium Barb Lengte v/d prikkels: 22 mm   Detainer  Lengte v/d prikkels: 60 mm
  Breedte v/d prikkels: 15 mm   Breedte v/d prikkels: 32 mm

Bedekkingsprocédé

TROEVEN
• Het prikkeldraadsysteem “Razor Tape” is een effectief afschrikkingsmiddel om te verhin-

deren de afrastering te beklimmen. Dit resulteert in een maximale vertraging en beperkt de 

inbraken.

• De kwaliteit van de verschillende mogelijke bedekkingen staat borg voor een lange levens-

duur.

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

• Het assortiment omvat verschillende roldiameters, beantwoordend aan verschillende veilig-

heidsniveaus.

Toebehoren
Clips - Handschoenen - Tangen - Grondanker

ASSORTIMENT RAZOR TAPE - STANDAARD TYPES

Benaderende diameter 

van de compacte rol  
Windingen per rol

Uitgerolde lengte 

m
Clips per spiraal

Benaderende diameter 

van de uitgerolde rol

Medium BARB 

verzinkt/zwaar 

 verzinkte prikkels

730 56 12 5 610 

Detainer 

zwaar verzinkt/ 

zwaar verzinkte 

prikkels

730 51 10 5 630

Andere combinaties: op aanvraag.

Prikkels

Zwaar verzinkt Verzinkt Inox

Kerndraden

Zwaar verzinkt x x x

Verzinkt x

Inox x

Toepassingen
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