
GBU ARBORGUY KLUITVERANKERING

| FOLIE
| GEOTEXTIEL EN GEOGRIDS
| LEIDINGSYSTEMEN
| VIJVER EN TUIN
| EPS CONSTRUCTIES
| KUNSTSTOF FABRICATEN
| DRAINAGESYSTEMEN
| GROEIPLAATSVERBETERING

Het complete kluitverankeringssysteem
Met het GBU Arborguy kluitverankeringssysteem krijgt de boom extra 
steun zonder dat er palen naast de boom geplaatst hoeven te worden.

Het snel te installeren Arborguy systeem bestaat uit een brede spanband 
en drie ankers met een staalkabel. De ankers worden met de optionele 
drijfstang verticaal in de grond geslagen. Wanneer er kracht wordt uitge-
oefend op de ankers komen deze horizontaal en zetten zich vast in de 
grond. De spanband wordt over de kluit, door de ogen van de ankers 
gelegd en met de ratel aangetrokken. 

Het Arborguy systeem is leverbaar in twee uitvoeringen; voor bomen met 
een stamomtrek tot 20 of tot 45 centimeter. Beide zijn verkrijgbaar met 
aluminium of composiet ankers.

Arborguy set
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Deze informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld,
nochtans kunnen aan de inhoud geen rechten worden ontleend.

optionele drijfstang

tot 20 of tot 45 cm composiet ankertot 20 of tot 45 cm alluminium anker

Technische gegevens
Eigenschappen

Materiaal anker :
Stamomtrek boom: 
Lengte staalkabel:
Dikte staalkabel:
Max. last staalkabel:
Lengte spanband:
Breedte spanband:

Alu <20cm

Aluminium
< 20,0

1,0
4,0

500,0
6,0

35,0 

Eenheid

cm
m

mm
kg
m

mm

Comp <20cm

Composite
< 20,0

1,0
4,0

500,0
6,0

35,0 

Alu <50cm

Aluminium
< 45,0

1,0
6,0

500,0
12,0
35,0 

Comp <50cm

Composite
< 45,0

1,0
6,0

500,0
12,0
35,0 

Bij bomen met een stamomtrek groter dan 45 centimeter kan, in overleg met de leverancier, een extra kluit-
verankeringsset worden aangebracht.


