
Clipfix
Kabelbescherming in de ziel van de spoorstaaf
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Toepassing

In het Nederlandse spoorwegnet liggen duizenden en duizenden 

kilometers kabels goed weggewerkt en beschermd in speciaal 

daarvoor aangelegde kabelgoten. Wanneer later aanpassingen aan 

de bekabeling noodzakelijk zijn, is het niet altijd mogelijk om de 

nieuw te leggen kabels in deze kabelgoten te verwerken. In die 

gevallen wordt de kabel in de ziel van de spoorstaaf gelegd. Nadeel 

van deze werkwijze is dat de kabels dan vatbaar zijn voor diefstal en 

beschadiging tijdens werken aan het spoor zoals bijvoorbeeld 

slijpwerkzaamheden.

Vooral diefstal zorgt tegenwoordig voor onacceptabel grote 

schadeposten en vertragingen in het treinverkeer. Nog 

verontrustender zijn de onveilige situaties die zijn ontstaan door 

disfunctionerende veiligheidssystemen als gevolg van een 

kabeldiefstal. Om hier een oplossing voor te bieden, heeft 

voestalpine Railpro Clipfix ontwikkeld. Clipfix is een systeem dat van 

de ziel van een spoorstaaf een volwaardige kabelgoot maakt en de

kabels tegen diefstal en beschadiging beschermd. Clipfix is een zeer 

kostenefficiënte oplossing voor een groeiend probleem.

Toelichting

Clipfix bestaat uit een goot die de ziel afdekt en spoorstaafklemmen 

die de goot fixeren op de spoorstaaf. Het systeem is gemaakt uit

hoogwaardige materialen waardoor het een levensduur heeft van 

minimaal 25 jaar. Door toepassing van alleen hoogwaardige 

materialen is het systeem meerdere keren te hergebruiken. Dit 

maakt het systeem ook geschikt in de situatie dat de bekabeling 

moet worden aangepast. De montage is zeer eenvoudig en snel, 

omdat de spoorstaafklemmen uit een stuk zijn gemaakt. De aanleg 

van het systeem vereist geen opleiding of training.

Het systeem werkt zo goed door de perfecte aansluiting van de 

spoorstaafklemmen op het spoorprofiel. Daarom is er voor elke type 

spoorprofiel een apart type klem ontwikkeld. Voor de Nederlandse

markt heeft Railpro voor de volgende spoorprofielen een Clipfix 

ontwikkeld:

- 46 E3, goten en klemmen

- 54 E1, goten en klemmen 

- 49 E1, goten en klemmen

- 60 E1, goten en klemmen 

Optimale bescherming tegen
- Kabeldiefstal

- Stop- en ballastwerkzaamheden 

- Slijpwerkzaamheden

- Veroudering van kabelmantels door UV-straling

- IJs en sneeuw

Clipfix systeemvoordelen 

- Kosten efficiënt

- Snel en eenvoudig te installeren

- Eenvoudig aan te passen aan nieuwe wensen

- Geschikt voor hergebruik

- Geen civieltechnische werkzaamheden vereist


