Parkeersystemen

Draai- en slagbomen
Wanneer een toegang afgesloten moet zijn maar er tegelijkertijd weinig eisen aan toegangscontrole worden gesteld kan een handbediende draai- of slagboom een slimme
keuze zijn. De doorgang is afgesloten voor verkeer maar de toegang behoudt toch het
open karakter.

Handbediende slag- en draaibomen worden
toegepast om toegangen af te sluiten of te
weerhouden dat voertuigen een terrein
kunnen betreden. Omdat deze vorm van
afscherming handbediend is, is het niet nodig
toegangscontrole aan te brengen.
Slagbomen zijn zeer geschikt om een doorgang
tussen twee muren af te kunnen sluiten. Omdat
de slagboom in verticale stand wordt geopend,
heeft u geen verlies van ruimte achter de
slagboom. Zo kunt u het terrein blijven gebruiken en levert u geen ruimte in. De handbediende slagboom is een voordelige oplossing om
toegang te verschaffen.
Een draaiboom is een goede wegafsluiter en een
alternatief voor de slagboom. De draaiboom is
uitermate geschikt voor het tijdelijk afsluiten
van een doorgang, denk bijvoorbeeld aan het
gebruik bij overgangen bij scholen, waarbij de
verkeersbegeleider de doorgang kan beveiligen.
Ook voor ingangen van bijvoorbeeld windparken, bospaden, of weinig gebruikte inritten kan
de draaiboom goed worden ingezet.

BUITENGEWOON VEILIG

Technische specificaties
Slagboom handbediend
>
>
>
>
>

Hoogte 1000 mm.
Boomarm 60x60 mm, thermisch verzinkt.
Doorgang tot 6 meter.
Console gemaakt uit koker 120x80 mm, voorzien van voetplaat.
Standaard met vangpaal.

Draaiboom handbediend
>
>
>
>
>

Hoogte 1000 mm.
Boomarm 60x60 mm, thermisch verzinkt.
Doorgang tot 7 meter.
180° draaibaar.
Console gemaakt uit koker 120x80 mm, voorzien van voetplaat.

Slagboom handbediend

Slagboom handbediend

> Te monteren op betonvloer met de geïntegreerde voetplaat.
Funderingsblokken zijn als optie leverbaar.
> Doorgangen tot 6 meter mogelijk, vrijwel iedere ingang kan worden afgesloten.
> Bij de slagboom wordt een vangpaal geleverd inclusief discusslot en slotpen,
zodat de slagboom kan worden vergrendeld.
> Ondersteuning met gasveer optioneel.
> Standaard thermisch verzinkt, optionele reflecterende bestickering mogelijk.

Draaiboom handbediend

Draaiboom handbediend

> Doorgang mogelijk tot en met 7 meter.
> Te monteren op betonvloer of bestrating door de aangelaste voetplaat.
> Boomarm en console thermisch verzinkt,
optionele reflecterende bestickering mogelijk.
> Inclusief 2x vangpaal inclusief slotpen en discusslot.
> 180° scharnierend, onderhoudsvrije constructie voor
een soepele bediening van de boomarm.

Prijs op aanvraag > 0515 443 973
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.
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