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Uiterst veilig dankzij 
hydraulische cilinder

Parkeeroplossing voor MKB, 
handbediend of elektrisch

In verschillende hoogtes
en sterktes verkrijgbaar





Indringers staan echt voor paal.

Wij bieden drie verschillende types aan: 
De Blockster ONE is een robuuste RVS-toegangspilaar die ongenode gasten buiten uw terrein houdt. Zeg maar gerust, topkwali-
teit van Hollandse bodem! 
Voor terreinen die extra beveiligd moeten worden, is de zwaar uitgevoerde Blockster MEGA Security de aller- allerbeste oplos-
sing. Denk hierbij onder andere aan ambassades of militaire terreinen. 
De Blockster HIC is een met de hand verzinkbare RVS pilaar. Het regenwater wordt eenvoudig afgevoerd via een afwatering. 
Optioneel kunt u kiezen voor reflectiebanden in diverse kleuren LED-verlichting bovenop de pilaar voor extra veiligheid. 
De toegangspilaren zijn ook leverbaar met pneumatisch of hydraulisch bediening. 
Wijzigingen in constructies en uitvoeringen onder voorbehoud. 

Keuze uit 3 krachtpatsers.

Onze  inzinkbare RVS pilaren zijn er in verschillende soorten en maten. Ze zijn perfect om terreinen rondom winkels, kantoren, 
magazijnen, opritten en parkeerhavens te beveiligen.  Een alles-in-een-systeem, eenvoudig te monteren en met bijvoorbeeld een 
handzender ook nog eens gemakkelijk te bedienen. Voor uw nachtrust kan dit een hele geruststelling zijn.



Afmetingen enkele poort

Vrije doorgang          Poortlengte          Onderbalk          Bovenkoker      Geleideportaal: 150x150 mm               

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Afmetingen

Type  Diameter  Hoogte boven maaiveld       Gewicht LED verlichting     

HIC700R Ø 168 mm  700 mm            Nee   

One  Ø 273 mm  700 mm          Ja   

Mega security Ø 273 mm  700 mm   650 kg      Ja      

Eigenschappen HIC700R

Materiaal

Signalering

Grondstuk

Optie

Bediening

RVS 316, wanddikte 3 mm, geslepen K320.

Voorzien van gedraaide groeven met rode, reflecterende banden.

Gegalvaniseerd grondstuk geschikt om beton in te storten.

Extra gegalvaniseerd grondstuk als parkeerblok tegen meerprijs mogelijk.

Handbediend



Eigenschappen ONE

Eigenschappen MEGA Security

Materiaal

Signalering

Besturingskast

Afmeting besturingskast

Coating

Materiaal

Signalering

Besturingskast

Aandrijving

RVS pillar.

Led verlichting op de bovenzijde van de pillar voor meer veiligheid.

Met hydrauliekpomp, vandaalbestendig, fundatie, gecertificeerde cilinder.

Afmetingen: 1100mm / 1000mm / 400mm, 1 deur.

Gecoat in een gewenste RAL-kleur.

Zware versie, uitgevoerd met een ronde inzinkbare binnenbuis van thermisch 
verzinkt staal Ø 610 x 6,4 mm, afgewerkt met een 3 mm RVS 316 mantel.

Top LED armatuur kleur rood, rondom verlicht.

1 RVS besturingskast met hydrauliekpomp voorzien 
van noodontgrendeling en verdeelkleppen.

Hydraulisch.



OFFERTE
OF

GRATIS ADVIES?

Vind een ABC-er uit uw omgeving via ABChekwerk.nl/contact

Direct contact: +31 (0)800 - 222 43 59  /  info@abchekwerk.nl

Voordelig en snel geplaatst door ABC Hekwerk.

Onze Blocksters en 
alles wat daarbij komt kijken

 voldoet aan de laatste 
wet- en regelgeving.

Blocksters worden vaak toegepast bij 
locaties waar veel publiek bij elkaar 

komt. Denk hierbij aan winkelstraten, 
pleinen, bedrijfs- of 

(evenementen)terrein!

Op basis van kennis en ervaring 
adviseert ABC u om dynamische 

weg- en stadsafsluitingen te voorzien 
van meerdere detectielussen en een 

verkeerslicht.

CERTIFICERINGEN

TOEPASSINGEN

OPTIES



Wij zijn ABC Hekwerk

Landelijke dekking met 17
ondernemingen in 

Nederland, Duitsland en België,
kortom altijd dichtbij

Persoonlijk, professioneel
en betrouwbaar

Producten die voldoen aan 
de allerhoogste kwaliteits- 

en veiligheidsnormen

Installatie conform de 
meest uitgebreide 

certificeringen

Al ruim 35 jaar toonaangevend 
in hekwerk, poorten en de 

automatisering daarvan

Oplossingen voor MKB,
industrie, overheid,

verenigingen en particulier




