
A talpas, teleszkopikus alakú oszlopok utcák, terek, parkok, lakóparkok, 
ipari területek világításához alkalmasak 3-10 m magasságig. A talp-
lemezes kivitelnél az oszlopgödörbe alapvasalat kerül, ezt kell be-
betonozni, amihez illeszkedik az oszlop. Az oszlopok lehetnek két-, ill. 
háromtagúak, az oszlopok magasságától függően. Az ajtók 110 mm x 
400 mm méretűek, speciális kulccsal nyithatók, amelyek három-, ill. 
négyszög keresztmetszetűek. A réz zárószerkezet bele van süllyesztve 
az ajtóba, így illetéktelenek nem tudják kinyitni. Minden oszlop el van 
látva korrózióvédő gyűrűvel és földelési lehetőséggel, ill. alkalmas a 
közvilágítási elosztó- és biztosítószekrény fogadására. Az oszlopokhoz 
lámpakarok csatlakoztathatók 1, 2, 3, ill. 4 ágú kivitelben, 200, 500, 
1000, 1500 mm kinyúlással. Az oszlopok és lámpakarok felületvédelme 
80-100 µm átlagos rétegvastagságú tűzihorganyzással történik.

The anchor bolt base circular steel poles are intended for use in lighting 
systems of streets, squares, parks, residential and industrial areas, for 
up to 3-10 m heights. The poles should be mounted on the base panell 
anchor bolt placed into the pole pit to be concreted later. The poles may 
be consisted of two or three parts depending on their heights. Their 110 
mm x 400 mm doors may be opened by a special rectangular or 
triangular cross-section key. The brass lock is recessed into the door, 
therefore unauthorized persons are not able to open it. All poles have 
corrosion protection rings and earthing possibilities and are suitable to 
accommodate the public lighting connection boxes. 1-, 2-, 3- or 4-
branch arms with 200, 500, 1000, 1500 mm straight or curved 
extensions may be mounted on the poles. The surfaces of the poles and 
arms are protected by hot dip galvanization, the average layer thick of 
which is 80-100 µm.

Talpas teleszkopikus acéloszlopok és karok
Anchor bolt base round steel pole and arms

Típusválaszték/Available Types

Típus Fénypontmagasság Csúcsátmérő Tömeg Termékkód
Type Light Centre Length Top Diameter Mass Product Code

(m) (mm) (kg)

TT 3/60 talpas/anchor bolt base 3 60 24.2 1-32-11-0059
TT 4/60 talpas/anchor bolt base 4 60 30.5 1-32-11-0081
TT 5/60 talpas/anchor bolt base 5 60 50 1-32-11-0063
TT 6/76 talpas/anchor bolt base 6 76 56.3 1-32-11-0083
TT 7/76 talpas/anchor bolt base 7 76 68.3 1-32-11-0084
TT 8/76 talpas/anchor bolt base 8 76 77.1 1-32-11-0085
TTN 8/89 talpas/anchor bolt base 8 89 105.6 1-32-11-0093
TTN 9/89 talpas/anchor bolt base 9 89 112.3 1-32-11-0094
TTN 10/89 talpas/anchor bolt base 10 89 120 1-32-11-0095

Alapvasalatok/Base panels

Max. 3-6 m
For max. 3-6m

Max. 7-10 m
For max. 7-10m

Típus Termékkód 
Type Product Code

ZR 3-6 alapvaslat 3-6 m oszlophoz 
base panel for max. 3-6m poles 1-32-99-0018
ZR 7-10 alapvaslat 7-10 m oszlophoz 
base panel for max. 7-10m poles 1-32-99-0027

V1T V2T

V3T V4T

Lámpakarok/Pole arms

Típus Termékkód 
Type Product Code

V1T-0,2/60/42 egyágú/single pole arm, 0.2m 1-32-11-0058
V1T-0,5/60/60 egyágú/single pole arm, 0.5m 1-32-11-0068
V1T-0,5/76/60 egyágú/single pole arm, 0.5m 1-32-11-0070
V1T-0,5/89/60 egyágú/single pole arm, 0.5m 1-32-11-0073
V1T-10/76/60 egyágú/single pole arm, 1m 1-32-11-0065
V1T-10/89/60 egyágú/single pole arm, 1m 1-32-11-0099
V1T-15/76/60 egyágú/single pole arm, 1.5m 1-32-11-0069
V1T-15/89/60 egyágú/single pole arm, 1.5m 1-32-11-0071

Több (2-, 3-, 4-) ágú lámpakarok is rendelhetők.
2-, 3- and 4-branch pole arms are available, too.

Acéloszlopok/steel polesH
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