
SLAGBOMEN
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Vanaf 1,5 m. hoogte is overklim-
beveiliging geïntegreerd

Lengtes variërend van 2.5 tot en met 
6 meter. Andere lengtes op aanvraag.

Toegangsoplossing voor MKB en 
industrie.





Slagvaardig in slimme oplossingen.

Gemaakt voor jarenlang intensief gebruik.

De slagbomen van ABC Hekwerk zijn geschikt voor vele toepassingen, denk bijvoorbeeld aan parkeerterreinen, parkeerdekken en inritten 
van terrein. Ze zijn direct uit voorraad leverbaar in verschillende lengtes variërend van 2.5 tot en met 6 meter. Andere lengtes op aanvraag. 
Op aanvraag zijn overspanningen tot bijna 9 meter mogelijk. Afhankelijk van de verkeersintensiteit en het beveiligingsniveau kunnen 
toegangswegen tot een breedte van 14 meter moeiteloos worden afgesloten. De slagboomarm en de aandrijfbehuizing zijn onderhoudsarm, 
weersbestendig en kunnen in nagenoeg elke RAL-kleur geleverd worden.

Slagbomen van ABC hekwerk voldoen aan alle veiligheidsnormen en zijn 
energiezuinig. Bovendien kunnen andere toegangssystemen gemakkelijk 
geïntegreerd worden. Denk bijvoorbeeld aan magneetkaartsystemen, 
handzender, proximitykaart, intercom, codeklavier, nummerbordherkenning 
sleutelschakelaars, LED strips of verkeerslichten.



Slagboom

Wij voeren vele verschillende typen merken en uitvoeringen. Wilt u weten wat de beste oplossing is voor uw situatie, neem dan 
contact op met de ABC vestiging uit uw regio! 

TECHNISCHE SPECIFICATIES



Eigenschappen

Handbediening bij stroomuitval

Behandeling van behuizing

RVS uitvoering

Lusdetector (2-voudig)

Noodstroomvoorziening

Vangpaal vast

Vangpaal met electromagneet

Vangpaal pendel

Verlichting

Handslinger

KTL en poedercoating

Optie

Standaard

Optie

Optie

Optie

Optie

Optie



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 slagbomen en 
alles wat daarbij komt kijken

 voldoen aan de laatste 
wet- en regelgeving.

Slagbomen worden vaak toegepast bij 
parkeergarages, bedrijfsgebouwen,

High-risk terreinen, transport- en 
distributieterreinen, vliegvelden en 

zeehavens.

Een vaste of meescharnierende vang-
paal? Uw toegangssysteem een speci-

fieke kleur? Uw slagboom uitgerust met 
led-verlichting en elektromechanische 

armvergrendeling. Geen probleem. 

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




