
Duurzaam in een handomdraai

TerraTechs

• Uiterst innovatief verankerd

• Optimaal duurzaam

• Snel en gemakkelijk

• Direct volledig te belasten

• 100% Nederlands product

Solar Montage-systeem
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Met de gepatenteerde MVS® Schroef-

palen zijn wij specialist in veranke-

ring-, fundering-, en constructiesys-

temen. Wij adviseren, ontwerpen,  

ontwikkelen, fabriceren, assemble-

ren en leveren uiteenlopende tech-

nische voorzieningen voor buiten-

toepassingen, met een ultra lange 

levensduur. Het plaatsen en installe-

ren kan in vele gevallen door u zelf 

gedaan worden, maar indien gewenst 

kunnen wij dit voor u verzorgen. De 

schroefpalen bestaan uit 100% RVS 

en zijn t.a.v. duurzaamheid gelabeld 

door NL Greenlabel.

AANLeiDiNG VooR MVS©

Aanleiding voor het ontstaan van MVS© ligt 

in de tuin-, park- en terreininrichting. Bij de 

realisatie van veel tuinconstructies wordt 

voor de fundering en verankering vaak ge-

impregneerd en tropisch hardhout, beton 

of metselwerk gebruikt. Ook andere, vaak 

niet duurzame materialen worden tot fun-

dament verwerkt, met als uiteindelijk ge-

volg een vroegtijdige verval van het bouw-

werk. MVS©  Schroefpalen lossen al deze 

problemen op, maar hebben daarnaast nog 

meer voordelen en hebben dit vaak, ook in 

andere branches, bewezen.

opLoSSiNG 
Het MVS© is een universeel en modulair 

constructiesysteem voor  alle veranke-

rings- en funderingssituaties, voor álle 

marktsegmenten en in alle soorten onder-

grond, ook mogelijk in aardschokgevoe-

lige- en overstromingsgebieden. Vrijwel 

ieder bouwwerk (van lichte constructies 
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2 Op elke manier bOven de grOnd af te werken

NeDeRLANDS pRoDuct
Al onze MVS© Schroefpalen en bijpas-

sende adapters, koppelingen en mon-

tagebeugels worden in de Achterhoek 

ontwikkeld en gefabriceerd en zijn dus 

een oer-Hollands product.

RVS
ScHRoef-

pALeN

tot zwaardere gebouwen) kan er mee wor-

den gefundeerd, mits de bodem voldoende 

draagkracht heeft. Het MVS© bestaat uit  

100% RVS304 en veelal uit RVS316 com-

ponenten, en voldoet aan de zwaarst ge-

stelde eisen.

MVS©  ScHRoefpALeN
RVS schroefpalen zijn een, door Terra-

Techs, gepatenteerde manier van veranke-

ren of funderen in de bodem. Op eenvou-

dige wijze kan de schroefpaal de grond in 

worden gedraaid om een solide afsteuning 

te creëren op een stabiele grondlaag. Zelfs 

met handkracht is dit mogelijk, door de niet 

grondverdringende eigenschappen van de 

holle buis, die de basis vormt van onze 

schroefpaal: hij snijdt zich als het ware de 

grond in. Hiermee onderscheiden de MVS© 

schroefpalen zich dan ook nadrukkelijk van 

de concurrentie. Zodra de palen op het 

juiste niveau geplaatst zijn, kan op een 

éénvoudige manier verder geassembleerd 

worden m.b.v. adapters en koppelingen. 

Om zo voor elke toepassing een perfect 

passende oplossing te bieden. Bovendien 

zijn er een hele reeks bevestigingsmidde-

len beschikbaar om direct aan de paal te 

kunnen monteren.
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ook voor installaties van zonne- 

panelen in het vrije veld hebben 

wij o.b.v. ons MVS© schroefpalen-

systeem een compleet en uitermate 

doordacht montage-concept ontwik-

keld. zonnepanelen hoeven natuur-

lijk niet persé op een dak geplaatst 

worden. elke ruimte is geschikt, want 

de grootte van het veld hangt al-

leen af van de gewenste opbrengst. 

Vrije velden zijn daardoor uitermate 

geschikt voor de toepassing van  

solar-installaties, want naast de vier-

kante meters, bieden ze in tegenstel-

ling tot plaatsing op daken, ook de 

ruimte om de installaties altijd in de 

meest gunstige positie ten opzichte 

van de zon te plaatsen. 

SoLAR MoNtAGe-coNcept
Het Solar montage-systeem laat  zich 

plaatsen als een bouwpakket, waar geen 

boor of zaag meer aan te pas hoeft te ko-

men. Het vergt nauwelijks voorbereiding, is 

snel te plaatsen met éénvoudige hulpmid-

delen, uitermate duurzaam en toch erg 

gunstig qua kosten. Het kan al zinvol toe-

gepast worden bij de plaatsing vanaf 12 

panelen [en is geschikt voor alle merken 

en typen]. Het biedt een maximale stabili-

teit in iedere ondergrond [mits er voldoen-

de draagkracht is] en is direct 100% te be-

lasten. Groot voordeel is, dat zelfs na een 

aantal jaren de schroefpalen zeer gemak-

kelijk te verwijderen en opnieuw te gebrui-

ken zijn. Maximaal duurzaam dus.

teGeN tALuD of SLootKANt
Ons innovatieve Solar montage-concept 

is mede door het gebruik van onze RVS 

schroefpalen heel flexibel. De veldopstel-

lingen zijn namelijk onder verschillende 
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Uitzetten OpbOUwen bevestigen en klaar in 1 dag!

VooRDeLeN VAN oNS  
MoNtAGe SySteeM

•  universeel en modulair:  

bouwpakketten samen te stellen  

voor elk doel

•  zeer veel toepassings- 

mogelijkheden

• eenvoudig en snel te plaatsen 

•  kan zonder graafwerk worden  

aangebracht

•  licht in gewicht en zeer  

gebruiks- en arbovriendelijk

• direct 100% te belasten

•  maximale stabiliteit door  

verankering in de ondergrond

•   geen werksleuven, dus geen 

nazakkingen of scheuren van  

funderingen

•  zeer duurzaam en milieu- 

vriendelijk 

•   zonder recycling volledig  

herbruikbaar

• cradle-to-cradle

•  optimale prijs- en  

kwaliteitsverhouding

hellingshoeken te plaatsen en het bijzon-

dere is, is dat ze daarom ook heel goed 

tegen bijvoorbeeld een talud, keerwand of 

een droge slootkant te plaatsen zijn. Een 

opstelling plaatsen op deze manier is heel 

ruimtebesparend en valt ook nog eens 

minder in het omringende landschap op. 

Dit is echt optimaal gebruik maken van de 

mogelijkheden van het montage-concept 

en van het landschap.

SoLAR 
MoNtAGe- 
SySteeM
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Met ons flexibele oost-west Solar  

carport systeem stelt u zelf eenvou-

dig uw carport samen. 

uNiVeRSeeL RuiMteBeSpAReND 
ooSt-WeSt SoLAR cARpoRt 
De basis bestaat uit een module uitgaande 

van 2 parkeerplekken van in totaal ± 5,5 x 

5,5 m, met ongeveer 20 zonnepanelen. 

Deze module is ook te gebruiken als een 

drijvende, ruimtebesparende toepassing. 

En in drogere en hetere ontwikkelingsge-

bieden kan deze module bijvoorbeeld ook 

op een zeecontainer worden gemonteerd. 

Hiermee staat de container tevens meteen 

in de schaduw. 

De basismodule t.b.v. 2 parkeerplekken is 

gemakkelijk op te schalen naar een veel-

voud van parkeerplekken, waarmee ook 

dubbel diepe parkeerplaatsen ingevuld 

kunnen worden. Deze dakmodule heeft 

een uitermate gunstige prijs/prestatie ver-

houding! Als Solar Carport in ideale oost-

west opstelling, is deze versie geschikt 

voor twee [elektrische] auto’s naast elkaar 

of uiteraard ook voor andere toepassingen, 

zoals een overkapping voor land- en tuin-

bouw machines of zelfs te gebruiken als 

weidestal voor klein en groot vee. Door het 

ooSt-WeSt VeLDopSteLLiNG
De meeste mensen denken dat zonnepa-

nelen op het zuiden gericht moeten wor-

den, maar dat is niet altijd nodig of beter. 

Zonnepanelen kunnen op verschillende 

manieren het veld worden geplaatst. Het is 

natuurlijk de kunst om de meest optimale 

opstelling te kiezen. De wensen verschil-

len per klant, per locatie en per gewenste 

situatie. Doel is om zoveel mogelijk zonne-

energie op te wekken en zoveel mogelijk 

veldoppervlak te benutten. Zonnepanelen 

in oost-west opstelling bieden hierbij vaak 

een verrassend resultaat, mede omdat de 

energie-verdeling over de dag beter is.

GoeDe SeRVice eN
BeGeLeiDiNG 

Ondanks dat MVS© schroefpalen 

reeds meer dan 10 jaar op de markt 

zijn, kunnen er altijd vragen zijn, over 

de specifieke toepassing of bijvoor-

beeld over de montage-volgorde. 

Daarom geven wij een intensieve be-

geleiding om de drempel voor het toe-

passen van onze MVS© schroefpalen 

zo laag mogelijk te maken. Tevens is 

er een heel assortiment aan montage-

middelen en adapters beschikbaar om 

in alle mogelijke situaties u een volle-

dige service te kunnen verlenen. 

SoLAR
cARpoRt
/ pARKiNG
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MVS©

schroefpalen

product
overzicht

...voor een  
perfect resultaat!

Gaten Ø40mm voorboren met 
TT Grondboor t.b.v. het indraai 
gemak

Goed uitlijnen m.b.v. TT Uitlijn-
profiel

Gebruik de waterpas voor 
zowel uitlijnen, als voorboren, 
inboren en fijnstellen van het 
geheel

MVS© Schroefpalen

Op eenvoudige wijze kan de, uit 100 % RVS gemaakte schroefpaal, 
de grond in worden gedraaid om zo een solide afsteuning te cre-
eren op een stabiele grondlaag. Zelfs met handkracht is dit goed 
mogelijk door de ‘niet grondverdringende’ eigenschappen van de 
holle buis, die de basis vormt van het schroefpaal.

• RVS304
• Uit voorraad leverbaar
•  Aantoonbaar te belasten tot 3000Kg bij goede bodemcondities! 

Helaas dient deze waarde bij bouwtechnische berekeningen sterk ge-
reduceerd te worden, mede afhankelijk van de specifieke omstandig-
heden ter plekke. Raadpleeg in dergelijke gevallen uw constructeur!

TIP!

gebruik van trapezium profielen onder de 

zonnepanelen, is deze carport geheel wa-

terdicht te maken. Op deze manier is het 

niet alleen praktisch en duurzaam maar 

ook zeker ruimte besparend. 

ooSt-WeSt SoLAR pARKiNG
Sinds kort hebben wij ook een flexibel  

Solar parking systeem, daarmee stelt u zelf 

eenvoudig uw Solar parking of Solar par-

keerplaatsoverkapping samen. Door het 

flexibele systeem kan er zowel gebruik ge-

maakt worden van aluminium T-sleufprofie-

len, als ook van houten palen en spanten, 

dit alles uiteraard gefundeerd op onze RVS 

Schroefpalen. Door meerdere van deze 

modules aan elkaar te koppelen, kunnen er 

hele grote overkappingen gerealiseerd 

worden, waarbij zelfs de rijbaan overkapt 

kan worden. Wilt u meer informatie? Neem 

dan contact met ons op.

eeNVouDiG eN coMpLeet 
cARpoRt SySteeM Met 
StAANDeRS eN LiGGeRS

•  Fraai aanzicht door het  
aluminium of houten frame

• Makkelijk te monteren

• Maximaal duurzaam

• Flexibel toepasbaar

• Ruimtebesparend

•  Gunstige prijs/prestatie- 
verhouding

•  Ook geschikt voor  
 parkeerplaats-overkappingen

waterdichte sOlar carpOrt met trapeziUm prOfielen 
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MVS© Schroefpaal [Standaard]
RVS Schroefpaal met 1 wokkel van 4 schoepen

Bestelcode Lengtes Gewicht

SP4600 L = 6000 mm 8,83 Kg

SP4500 L = 5000 mm 7,42 Kg

SP4400 L = 4000 mm 6,00 Kg

SP4300 L = 3000 mm 4,59 Kg

SP4260 L = 2600 mm 4,02 Kg

SP4200 L = 2000 mm 3,17 Kg

SP4149 L = 1495 mm 2,46 Kg

SP4115 L = 1150 mm 2,00 Kg

SP4095  L = 950 mm 1,69 Kg

SP4074 L = 745 mm 1,40 Kg

...voor een  
makkelijk resultaat!

Om het noodzakelijk voorboren 
van de gaten bij grotere aantallen 
te vergemakkelijken, is het han-
dig om een SDS-Max Boorhamer 
en een lange Ø40mm betonboor 
te huren bij de professionele 
verhuur bedrijven

Deze lange boren van 920mm [of 
zelfs 1320mm] zijn ook te koop 
bij TerraTechs.

TIP!

Meerprijs inschroefbaar 
oog M20 draad

MPDG20

Meerprijs M20 binnendraad

MPDB20

Grondanker
Schroefpanker met 1 wokkel van  

2 schoepen. L=590 mm

SP4059L

Schroefpaal extra zwaar
Buis Ø76,1 mm, schoepen Ø175 

mm. Speciaal voor de fundering van 

carports en tuinhuizen.

SP7200 L = 2000 mm 11,57 Kg

SP7149 L = 1495 mm 9,13 Kg

SP7095 L = 950 mm 6,25 Kg

Verlengpalen
Verlengpaal 1,5m met 2-voudige 

wokkel en verlengpaal zonder 

wokkel.

VP4150W L = 1500 mm 2,33 Kg

VP4150 L = 1500 mm 2,16 Kg

Meerprijs Schroefpaal met 
dubbele wokkel
Schroefpaal met 2 wokkels van  

3 schoepen. In diverse lengtes.

SPDW

Meerprijs aangelaste flens 
Ø100mm 

MPF100

Meerprijs Ø100mm flens 
M20 x 100mm draad 

MPF100D20

Stelvoet M20 2-zijdige 
flens Ø100mm 

SVD20100

Stelvoet M20 2-zijdige 
flens, 2-zijdig nastelbaar 
Ø100mm
M20x100mm Li/Re draad

SVD20100N

Meerprijs Ø100mm flens, 
M20 x 100mm draad,  
2-zijdig nastelbaar
Li/Re draad 

MPD20100N

tt Schroefpaal
opties

NIEUW
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tt Solar
componenten

60 mm

Solar tussenklem blank
RVS | 60 mm + werk. breedte, 

t.b.v. T-sleuven  

TSTK02   

TT Extrusie profiel 
62x34 mm
Aluminium | EN AW-6063 T66

t.b.v dakmontage 

TS6331  L=3100 mm 

TS6362 L=6200 mm 

tt trapezium profiel
Aluminium | EN AW-6063 T66

TT zelfdragende dakplaten t.b.v. 

zonnepanelen 1mm dik, 900mm 

(werkende) breedte. 

TPZD967 L=6750mm

TT Extrusie profiel nok
60x60 mm
Aluminium | EN AW-6063 T66, 

7 T-sleuven

TS6641  L=4150 mm 

TS6662  L=6200 mm

tt extrusie
profielen

TT Extrusie profiel 
100x40 mm
Aluminium | EN AW-6063 T66, 

10 T-sleuven  

TS10431  L=3100 mm 

TS10462  L=6200 mm 

TT Extrusie profiel 
60x40 mm
Aluminium | EN AW-6063 T66, 

6 T-sleuven

TS6431 L=3100 mm 

TS6462 L=6200 mm 

TT afsluitdop  
t.b.v extrusie profiel  
60x40 mm
Kunststof, voor een fraaie en veilige 

afwerking.

TIP!

60 mm

Solar eindklem blank
RVS | 60 mm + werk. breedte, 

t.b.v. T-sleuven  

TSEK02   

60 mm

Solar tussenklem zwart
RVS | Compleet. 

60 mm + werk. breedte, t.b.v. 

T-sleuven 

TSTKZ02   

80 mm

Module tussenklem zwart
Aluminium | 37-44 mm. 80 mm + 

werk. breedte, Compleet. 24 mm 

t.b.v. T-sleuven

TSTKZ01   

80 mm

Module eindklem blank
Aluminium | 40-42 mm. Compleet. 

80 mm + werk. breedte, 24 mm 

t.b.v. T-sleuven  

TSEK01   

80 mm

Module tussenklem blank
Aluminium | 37-44 mm. 80 mm + 

werk. breedte, Compleet. 24 mm 

t.b.v. T-sleuven, 

TSTK01   

80 mm

Module eindklem zwart
Aluminium | 40-42 mm. Compleet. 

80 mm + werk. breedte, 24 mm 

t.b.v. T-sleuven  

TSEKZ01   
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tt
Adapters

99 mm

25 mm

100 mm

75 mm

tt Adapter horizontaal 0°
RVS 

ADHOR0

tt Adapter 
diagonaal 0-30º
RVS | 80 x 166 mm ,  

5 x ø8,2 mm, 4 x ø9 mm 2xslob 

ADDIA830 

166 mm

80 mm

tt Adapter 
diagonaal 0-30º
RVS | 80 x 166 mm, 5 x ø8,2 mm, 
4 x ø9 mm 2xslob

 
ReeDS VooRGeMoNteeRD

ADDIA830G

TIP!

tt Adapter horizontaal 0°
RVS 

ReeDS VooRGeMoNteeRD

ADHOR0G

TIP!

tt Adapter verticaal 90º
RVS | 90 x 186 mm , 8 x ø8,2 mm,  
4 x ø9 mm

ADVER18 

186 mm

90 mm

tt Adapter verticaal 90º
RVS | 90 x 186 mm , 8 x ø8,2 mm,  

4 x ø9 mm

ReeDS VooRGeMoNteeRD

ADVER18G 

TIP!

tt Adapter horizontaal
RVS | t.b.v. 60 mm hoge ligger

ADHOR15	 hoek	15˚

ADHOR20	 hoek	20˚

ADHOR30		 hoek	30˚

tt Adapter horizontaal
RVS | t.b.v. 100 mm hoge ligger

ADHOR151	 hoek	15˚

ADHOR201	 hoek	20˚

ADHOR301		 hoek	30˚

92 mm

76 mm

70 mm

86 mm

55 mm

70 mm

tt Adapter horizontaal
RVS | t.b.v. 100 mm hoge ligger

ReeDS VooRGeMoNteeRD

ADHOR151G	 hoek	15˚

ADHOR201G	 hoek	20˚

ADHOR301G	 hoek	30˚

tt Adapter horizontaal
RVS | t.b.v. 60 mm hoge ligger

ReeDS VooRGeMoNteeRD

ADHOR15G	 hoek	15˚

ADHOR20G	 hoek	20˚

ADHOR30G	 hoek	30˚
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80 mm
100 mm

tt Klem adapter 
verstevigd
RVS | 100 x 80 mm

 

KA108V

100 mm

80 mm

tt Klem adapter met lip
RVS | 100 x 80 mm

KA108L

tt Klem adapter
verstevigd
RVS | 100 x 80 mm, excl. schroef-

paal 

ReeDS VooRGeMoNteeRD

KA108VG

tt Klem adapter met lip
RVS | 100 x 80 mm, excl. schroef-

paal 

ReeDS VooRGeMoNteeRD

KA108LG

175 mm

45 mm
161 mm

tt Adapter  
1-dimensionale afsteuning
RVS | 161 x 45 x 175 mm

 

ADDIM1

30 mm

30 mm
75 mm

tt Adapterbeugel
RVS | 30 x 75 x 30 mm

  

ADB30

tt Adapterbeugel
RVS | 30 x 75 x 30 mm, 2x ADB30 

+ schroeven en moeren, [excl. 

schroefpaal]

ReeDS VooRGeMoNteeRD

ADB30G

125 mm

60 mm

80 mm 154 mm

tt paal adapter
RVS | 154 x 80 x 125/60 mm,

t.b.v. palen 150 x 150 mm, Overige 

maten op aanvraag

ADPL15

tt paal adapter
RVS | 154 x 80 x 125/60 mm,

t.b.v. palen 150 x 150 mm 

ReeDS VooRGeMoNteeRD

ADPL15G

125 mm

60 mm

80 mm 124 mm

tt paal adapter
RVS | 124 x 80 x 125/60 mm,  

t.b.v. palen 120 x 120 mm, Overige 

maten op aanvraag

ADPL12

tt paal adapter
RVS | 124 x 80 x 125/60 mm,

t.b.v. palen 120 x 120 mm 

ReeDS VooRGeMoNteeRD

ADPL12G

tt Adapter vlaggenmast
RVS | M20 draadeinden met moe-

ren. Voor het funderen van een 

vlaggenmast tot 10 m. hoog.

ADDIVM

175 mm

117,8 mm
117,8 mm

tt Adapter  
2-dimensionale afsteuning
RVS | 117,8/117,8 x 175 mm

ADDIM2

127 mm

120 mm
80 mm

tt plateau adapter
RVS | 120 x 80 x 127 mm,  

 

ADPLA

tt plateau adapter
RVS | 120 x 80 x 127 mm,  

 

ReeDS VooRGeMoNteeRD

ADPLAG
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30 mm

56 mm

25 mm

tt Koppeling 
haakse liggers 0°
Aluminium | 30/25 x 56 mm, 3 x Ø 

8,2 mm t.b.v. TT Extr. Profielen.

TKHL

tt Koppeling
haakse liggers 0°
Aluminium | 36/36 x 56 mm, 3 x Ø 

8,2 mm t.b.v. TT Extr. Profielen.

ReeDS VooRGeMoNteeRD

TKHLG

30 mm

60 mm

30 mm

tt Koppeling haakse  
liggers 0°, 2-voudig
Aluminium | 30/30 x 60 mm, 5 x Ø 

8,2 mm t.b.v. TT Extr. Profielen.

TKHL2

tt Koppeling haakse  
liggers 0°, 2-voudig
Aluminium | 30/30 x 60 mm, 5 x Ø 

8,2 mm t.b.v. TT Extr. Profielen.

ReeDS VooRGeMoNteeRD

TKHL2G

TIP!

190 mm

tt profielkoppeling recht
Aluminium | L= 190mm 

TPKR06

190 mm

tt profielkoppeling recht
Aluminium | L= 190mm, t.b.v. 100 x 

40 profiel

TPKR10

tt profielkoppeling recht
Aluminium | L= 190mm. 

ReeDS VooRGeMoNteeRD

TPKR06G

ComPlEET

tt profielkoppeling recht
Aluminium | L= 190mm, t.b.v. 100 x 

40 profiel

ReeDS VooRGeMoNteeRD

TPKR10G

TIP!

tt 

Koppelingen

30 mm

100 mm

30 mm

tt Koppeling haakse  
liggers 0°, 4-voudig
Aluminium | 30/30 x 100 mm, 9 x Ø 

8,2 mm t.b.v. TT Extr. Profielen.

TKHL4

tt Koppeling haakse  
liggers 0°, 4-voudig
Aluminium | 36/36 x 100 mm, 9 x Ø 

8,2 mm t.b.v. TT Extr. Profielen.

ReeDS VooRGeMoNteeRD

TKHL4G

TIP!

2 mm

67 mm

67 mm

tt Koppeling  
kruisverband
RVS | 67/67 x 2 mm, t.b.v. TT Extr. 

Profielen

TKKV

2 mm

90 mm

90 mm

tt Koppeling
kruisende liggers
RVS | 90/90 x 2 mm, t.b.v. TT Extr. 

Profielen

TKKL

tt Koppeling
haakse liggers 0-30º
RVS | 44 x 25 x 110 mm, 3 x ø8,2 

mm, 2 x slob

TKHL030

25 mm
44 mm

110 mm

tt Koppeling
haakse liggers 0-30º
RVS | 44 x 25 x 110 mm, 3 x ø8,2 

mm, 2 x slob

ReeDS VooRGeMoNteeRD

TKHL030G         

TIP!
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tt Montage-
beugels

tt Koppelprofiel 2-voudig
RVS | 40 x 30|30 mm, t.b.v. TT 

Extr. Profielen

TKP2

30 mm

40 mm

30 mm

tt Koppelprofiel 4-voudig
RVS | 80 x 30|30 mm, t.b.v. TT 

Extr. Profielen

TKP4

30 mm

80 mm

30 mm

tt Koppelprofiel 8-voudig
RVS | 180 x 30|30 mm, t.b.v. TT 

Extr. Profielen

TKP4

30 mm

180 mm
30 mm

10 mm

25 mm

t2-Buisklem
RVS | Ø40/10 mm, 25 x 2 mm 

T24010

25 mm

t-1/2-Buisklem
RVS | Ø40/18 mm, 25 x 2 mm 

T7H

38 mm

25 mm

t1-Buisklem
RVS | Ø40/38 mm, 25 x 2 mm 

T14038

18 mm

extrUsieprOfiel cOnstrUctie vOOr O.a. bOOtstellingen

u-Buisklem
RVS | Ø40/69 mm, 25 x 2 mm 

TU4069

25 mm

74 mm

tt Strip t.b.v. u-Beugel
RVS | 74/HOH-49, 25 x 2 mm 

T6H49

25 mm

u-Beugel M8 
RVS | Ø40/53 mm, A4

UBM8

150 mm

35 mm35 mm

tt Koppelstrip
dubbele ligger
RVS | 35/35 x 150 mm, 8 x Ø9 mm 

t.b.v. TT Extr. Profielen.

TSKS3515

tt Koppelstrip
dubbele ligger
RVS | 35/35 x 150 mm, 8 x Ø9 mm

ReeDS VooRGeMoNteeRD

TSKS3515G

TIP!

35 mm

35 mm35 mm

tt Beugel enkelvoudig
RVS | 35/35 x 30 mm, 2 x Ø9 mm, 

t.b.v. TT Extr. Profielen.

TSKS353

75/86/100 mm

t3/t4/t5-Buisklem
RVS  

T3H61  T3  86/HOH-61

T4H75 T4 100/HOH-75

T5H52  T5   75/HOH-52 

25 mm



Bevestigings-
middelen

Hamerkop bout M8
RVS | M8 x 16, t.b.v. T-Sleuven

HKBM816 

16 mm

zK zelfborende  
plaatschroef
RVS | DIN7504K 

ZB6325 6,3 x 25 mm 

ZB6232  6,3 x 32 mm

25/32 mm

zK zelfborende schroef + 
ring + afdichting
RVS | DIN7504k 

ZB+6325 6,3 x 25 mm 

ZB+6232 6,3 x 32 mm

25/32 mm

BzK lage bolkopbout M10
RVS | ISO 7380-1 

BKBM1016 M10 x 16 mm

BKBM1040 M10 x 40 mm

BKBM1070 M10 x 70 mm

16/40/70 mm

BzK lage bolkopbout M6
RVS | ISO 7380-1 

BKBM612 M6 x 12 mm 

BKBM630 M6 x 30 mm

12/30 mm

BzK lage bolkopbout M8
RVS | ISO 7380-1

BKBM814 M8 x 14 mm

BKBM820 M8 x 20 mm

BKBM840 M8 x 40 mm 

BKBM850 M8 x 50 mm

BKBM8100 M8 x 100 mm

22 23

tX Veiligheidsbout 
lage bolkop M8
RVS

VTXM820  M8 x 20 mm

VTXM840 M8 x 40 mm

40 mm

20 mm

zeskanttapbout
RVS 

ZKTB1060 M10 x 60 mm

ZKTB2040 M20 x 40 mm

ZKTB2065 M20 x 65 mm

ZKTB20100 M20 x 100 mm

40/60/65/100 mm

u-Beugel M8 
RVS | Ø40/53 mm

UBM8

Koppelmoer, rond
RVS

KMRM820 M8 x 20 mm

KMRM825 M8 x 25 mm

KMRM830 M8 x 30 mm

KMRM840 M8 x 40 mm

KMRM2050 M20 x 50 mm

Koppelmoer, zeskant
RVS 

KMZM824 M8 x 24 mm 

KMZM2060 M20 x 60 mm

60 mm

24 mm

t-sleufmoer M8
RVS  

LMZM8 

25 mm

2500/3000/
3500/4000 mm

Kruisverbanden
RVS | 25 x 2 mm, 2x gat Ø9 mm

KVB250 2500 mm 

KVB300 3000 mm 

KVB350 3500 mm 

KVB400 4000 mm 

80 mm

80 mm

Scharnier
RVS | 80 x 80 mm, 30 x 2 mm, 

excl. bouten en moeren

TSCH1530

L1-Hoekklem
RVS | 70/30, 25 x 2 mm  

TL17030

25 mm

70 mm



Spanwartel M8, haak-haak
RVS, A4 

SWHHM8 

24 25

Sluitring M20
RVS, A4 | H=3 

D1 = 21.0

D2 = 37 

SRM20 

flensborgmoer M8
RVS, A4

FBMM8 

oogbout M8, gegoten
RVS, A4

GBM8 

zeskantmoer + kraag M20
RVS, A4

ZKMK20

3D-ring
RVS, A4 | DIN9021

CRM6 M6 x 16 x 1,6 mm

CRM8 M8 x 24 x 2 mm

CRM10 M10 x 30 x 2,4 mm

CRM20 M20 x 60 x 4 mm

Borgmoer M8
RVS, A4 | gecoat, DIN985  

BMM8

zeskantmoer
RVS, A4 

ZKM10 M10  

ZKM20 M20  

ZKM20L M20, L. draad

Haak M8
RVS, A4

HKM855 M8 x 55 mm 

HKM855L M8 x 55 mm, L. draad

55 mm

Draadeind 1m
RVS, A4 | Tevens in lengtes van 

2000 en 3000mm.

DEM8 M8 x 1000 mm 

DEM20 M20 x 1000 mm 

DEM20L M20 x 1000 mm, L. draad

1000 mm

Spanwartel M8, oog-oog
RVS, A4

SWGGM8 

oogmoer
RVS, A4 | gegoten

GMM6 M6 

GMM8  M8 

GMM10  M10 

GMM12  M12

GMM20  M20  

Kartelmoer M8
RVS, A4

KAMM8 

Diagonaalverband
RVS, A4

DIAG1 1 m L-max 1270 mm

DIAG2  1,5 m L-max 1770 mm

DIAG3  2 m L-max 2270 mm

DIAG4  3 m L-max 3270 mm

D
iagonaal verband

oogbout M8, gelast
RVS, A4

GBLM855 M8 x 65 mm 

GBLM855L M8 x 65 mm, L. draad

65 mm

oogbout M8
RVS, A4 | M8 x 60 mm

GBM860 

60 mm

Spannerhuis M8, open
RVS, A4 | M8 L=120mm 

SWHHM8 

120 mm

Spannerhuis M8, gesloten
RVS, A4 | M8 x 105 mm 

SHGM8105 

105 mm
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fiScALe SteuN iN De RuG 

Bedrijven die duurzame producten, planten 

en materialen willen inkopen voor de buiten-

ruimte, zijn nu ook financieel bij NL Green-

label aan het goede adres. NL Greenlabel 

zet zich in voor een duurzame buitenruimte 

en is per 1-1-2014 opgenomen in de MIA\

Vamil-regeling. Dat maakt het mogelijk om 

op een fiscaal aantrekkelijke manier de bui-

tenruimte duurzaam in te richten met ge-

labelde producten, planten en materialen, 

zoals bestrating, beplanting, afscheidingen, 

duurzame energievoorziening en verlich-

ting. De toelating van NL Greenlabel tot de 

MIA\Vamil-regeling is mede te danken aan 

de inzet van Royal HaskoningDHV en Tauw. 

De Rijksdienst voor Ondernemend Neder-

land voert de regelingen MIA (Milieu Investe-

ringsaftrek) en Vamil (Willekeurige afschrij-

ving milieu-investeringen) uit. Per 1-1-2014 

vermeldt de Milieulijst voor deze regelingen 

producten, planten en materialen voor de 

buitenruimte die door NL Greenlabel zijn 

gelabeld. Voor de duurzaamste producten, 

met een A- of B-label, geldt de mogelijkheid 

van 75% willekeurige afschrijving en 27% 

belastingaftrek voor de investeringskosten. 

Voor zo’n tachtig ondernemers [partners van  

NL Greenlabel] is dit een steun in de rug en 

een stimulans om door te gaan met innove-

ren voor een duurzame buitenruimte. Zij zijn 

afkomstig uit sectoren als bouw, energie, 

infra, groen, metaal, hout, steen, kennis en 

diensten. 

TerraTechs valt met zijn producten van 

100% RVS ook onder deze regeling.

Partner vanNieuwS 
FEiT! 

oVeR NL GReeNLABeL
NL Greenlabel is opgericht door tuin- 

en landschapsontwerper van wereld-

faam Nico Wissing en TV-tuinman 

Lodewijk Hoekstra in nauwe samen-

werking met Royal HaskoningDHV en 

Tauw. Hun ambitie is het gebruik van 

duurzame materialen en producten op 

de kaart te zetten om zo een levende 

en duurzame buitenruimte vanzelf-

sprekend te maken. De wil om duurza-

me producten te gebruiken is er vaak 

wel, NL Greenlabel helpt dat ook daad-

werkelijk in de praktijk te realiseren en 

meetbaar te maken. NL Greenlabel 

brengt burgers, bestuurders, bedrijfs-

leven en wetenschappers bij elkaar  

om tot een vruchtbare samenwerking 

te komen op gebied van duurzame 

ontwikkelingen in de buitenruimte.

Voor NL Greenlabel ontwikkelde Royal 

HaskoningDHV en Tauw een methode 

die in één oogopslag inzicht biedt in 

de integrale duurzaamheidsscore van 

een product, materiaal, plant of project 

voor de buitenruimte. Die score wordt 

vertaald in een label – van A (meest 

duurzaam) tot en met G - en aan de 

methode is een duurzaamheidspas-

poort verbonden.

26

tt Gereed-
schappen

palenboor
Ø40 mm, om de gaten ±600 mm 

voor te boren

PBR40

indraai sleutel
50 x 20 mm, L=750 mm

INDRA

Waterpas
3D

3DWP

SDS-Max Boorhamer + 
SDS-Max Betonboor
Comfortabele handboor, geschikt 

om gaten Ø40mm voor te boren.

De lange SDS-Max betonboor 

920 of 1320mm lengte is bij ons 

te koop

De SDS-Max hamerboor 
machine is te huur bij de 
gerenommeerde machine 
verhuur bedrijven

eXtRA HuLpStuKKeN

SDS-Max indraai-adapter
Om met een SDS-Max boorhamer 

de schroefpalen in de grond te kun-

nen draaien.

zware Slagmoer sleutel
(±1000W) om m.b.v. een M20 in-

draai-adapter de schroefpalen in de 

grond te draaien (te huur bij de pro-

fessionele verhuur bedrijven)

M20 indraai-adapter
MK3 indraai-adapter

uitlijnprofiel
Aluminium | 60 x 40 mm, L=6200 

mm, Incl. set van 5 positioneer 

beugels

TLNP

TIP!



28

TerraTechs

Noorder Markweg 14

NL-7036 AL  LOERBEEK

T [+31] 85 273 3105

e info@terratechs.nl

w www.terratechs.nl

oVeR teRRAtecHS
TerraTechs® is specialist in verankering-, fundatie- en constructiesystemen. Het assorti-

ment omvat zowel consumenten producten als innovatieve toepassingen voor de professi-

onal in de Bouw, Weg- en Waterbouw, de Milieu en Geotechniek en alle overige branches 

waar verankering en fundatie de basis is. 

NAzoRG & GARANtie
Vanwege het duurzame karakter van MVS© schroefpalen, waarbij zelfs na jarenlange toe-

passing nog weer hergebruik mogelijk is van de schroefpalen, bieden wij jarenlange na-

zorg en garantie op onze MVS© producten.

oVeRiGe toepASSiNGeN
Er is een compleet pakket aan producten van MVS© te verkrijgen en deze zijn allemaal 

speciaal ontwikkeld voor de fundering en bouw van b.v. pergola’s, overkappingen, be-

schoeiingen, waterpartijen, zonnepanelen of vlonders. Maak het uzelf gemakkelijk met 

deze duurzame en innovatieve manier van funderen.

Partner van

A LABeL
We zijn er trots op om te melden dat  

TerraTechs voor de RVS Schroefpa-

len een Label A heeft gekregen op het 

gebied van duurzaamheid. De labels 

lopen van A (meest duurzaam) tot 

en met G - en hieraan is tevens een 

duurzaamheidspaspoort verbonden.

Deze duurzaamheidsscore is geldig van mei 2016 tot mei 2018 

NL Greenlabel A

TerraTechs RVS Schroefpaal

Categorie: Materialen en producten 
Partner: 

Stabilitas heeft het product beoordeeld op: 
1. Afstand en transportwijze 
2. Samenstelling
3. Bedrijfsvoering
4. Gebruiksduur
5. Onderhoudsniveau 
6. Energie
7. Eindverwerking
Op basis van de beoordeling in combinatie met expert judgement door specialisten, 
kent Stabilitas het onderstaande score toe aan dit product: 

F

E

D

C

B

A

A+

Duurzaamheidspaspoort

TerraTechs

‘TUIN & BOUW

Wilt u meer informatie over de  

MVS©  schroefpalen voor overige  

toepassingen, vraag dan onze  

andere brochure aan:

Rev. nr: 1910


