
Dat schiet op! Als de 

ondergrond goed  

geprepareerd is, 

is het (zelf) leggen van 

Diamant betonplaten 

een fluitje van een cent.

Even inhaken

Rijdend materieel in de agrarische 
sector wordt steeds zwaarder. Dus 
neemt de vraag naar functionele 
erfverharding steeds verder toe. 
Daarnaast is er behoefte aan een 
verharde ondergrond voor de opslag 
van werktuigen en kuilvoer. Diamant 
betonplaten bieden hier een snelle, 
duurzame en flexibele oplossing 
tegen een scherpe prijs.  

Makkelijk zelf te leggen
Diamant betonplaten zijn door het 
formaat en gewicht gemakkelijk en 
snel (zelf) mechanisch te leggen op 
een goed geprepareerd zandbed.  
Mechanisch leggen kan eenvoudig 
met behulp van haken of een leg-
schaar en ook met de vacuüm-
methode. Door de afstandhouders 
en facetranden kunnen de platen 
splintervrij tegen elkaar worden 
gelegd. De platen hebben twee 
sparingen voor een gemakkelijke 
verwerking met behulp van een leg-
schaar of haken. Hierdoor kunnen de 
platen ook weer gemakkelijk en snel 
worden opgepakt, getransporteerd  
en hergebruikt.

Scherp geprijsd
Diamant betonplaten hebben door 
hun formaat geen transportwapening 
nodig. Bij voldoende stevige onder-
grond* zijn ze toch bestand tegen 
aslasten tot 12 ton. De platen worden
geproduceerd in dezelfde productie-
lijn als de Diamant betonstraatstenen. 
Dus zeer efficiënt en met een hoge 
productiesnelheid. Dit komt tot 
uitdrukking in de zeer scherpe 
prijs t.o.v. gewapende (gegoten) 
betonplaten. Op aanvraag kunnen
Diamant betonplaten ook worden 
geleverd met kunststofvezelwapening.

Toepassingen
•	 Kavelwegen
•	 Koepaden
•	 Erfverharding
•	 Rijkuilen	en	sleufsilo’s
•	 Landbouwschuren	en	loodsen
•	 Industrieterreinen
•	 Industriehallen	en	-magazijnen

*zie eisen aan bodem/grondgesteldheid
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Technische specificaties
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afmetingen  120x80 cm, dikte 12 cm

gewicht   270 kg

oppervlakte  0,96 m2

druksterkte  45 N/mm2

kwaliteit  handelskwaliteit

wapening  ongewapend

verkeersklasse  VOSB 30

toelaatbare aslast vrachtauto 12 ton

 heftruck op luchtbanden 10,5 ton


