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De slagboom kan worden bediend met 
afstandsbediening, gsm-module, 
kentekenregistratie, intercom en 
toegangscontrole met een taglezer. 
Voor elke situatie is deze slagboom naar 
wens samen te stellen. De slagbomen 
worden bediend met een hydraulische 
pomp, toepasbaar bij diverse 
uitdagingen zoals doorgangen van 3 tot 8 
meter. 

Verkrijgbaar in diverse snelheden om een 
snelle doorgang te garanderen. De zware 
hydraulische pompunit staat garant voor 
zorgeloos en soepel gebruik, waarbij de 
slagboom bij verschillende doorgangen met 
of zonder hulpveren kan worden geleverd. 
Door het hydraulische binnenwerk is de 
slagboom stil in gebruik en kan voor elke 
situatie worden aangepast om een 
zorgeloze werking te garanderen. 
Met deze slagboom koopt u kwaliteit.

Elektrische slagbomen
Slagbomen

Onze slagbomen worden ingezet op locaties waar een snelle, gecontroleerde toegang 
vereist is. Vanwege de snelle openingstijd en minimaal benodigde ruimte is een 
elektrische slagboom de ideale oplossing bij de afsluiting van bedrijventerreinen, 
parkeerplaatsen, bouwplaatsen, evenemententerreinen, campings, havens en 
ziekenhuizen. 



Technische specificaties
> Zeer uitgebreide installatie werkend op 230V.
> Bedrijfstemperatuur -20 / +80 graden Celsius.
> Beschermingsgraad IP673. 
> Gewicht complete slagboomunit 75 kg.
> Stalen behuizing RAL2002 (bloedoranje). 
> Elliptische aluminium boomarm standaard voorzien van reflecterende stickers.
> Ingebouwde besturing dubbel afgeschermd door inbouwkast in slagboom.
> Stalen toegangsdeur met slot, bij openen deur wordt de spanning uitgeschakeld.

Het montageteam van Buitenbeveiliging Nederland zorgt dat alle producten 
gebruiksklaar worden opgeleverd. Zo heeft u geen zorgen en weet u zeker dat 
alles na installatie goed werkt.

Prijs op aanvraag > 0515 443 973

Zeer geschikt voor gebruik bij 
bedrijventerreinen, parkeerplaatsen, 

bouwplaatsen, evenementen-
terreinen, campings en havens. 

Stalen behuizing

Ledverlichting

Traliewerk aan slagboom

Knikarm

Stoplicht

> Boomarm kan worden uitgevoerd met ledverlichting
 om de zichtbaarheid te vergroten.

> Onder de boomarm kan een traliewerk worden toegepast om   
 onderkruipen te voorkomen. 

> De slagboom kan perfect in lage situaties worden geplaatst met de  
knik-arm toevoeging die ervoor zorgt dat de slagboom zelfs in de  

 laagste garages kan werken. 

> Op de besturing is het mogelijk om een stoplicht sturing aan te   
 brengen, zodat vanuit de slagboom optionele stoplichten kunnen  
 worden bediend. Zo is voor elke bestuurder meteen duidelijk wan 
 neer hij of zij door de slagboom mag rijden. 

> Een anti-aanrijdbeveiliging kan worden geplaatst zodat, in het geval  
 van een aanrijding, de boomarm wegdraait en deze vaak weer kan  
 worden gebruikt.  

Optionele accessoires
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