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Manuele slagboom bedoeld voor toegangscontrole met lage 
gebruiksfrequentie.

STANDAARD RAL-KLEUREN

RAL 3020
Rood

RAL 7016
Anthraciet grijs

RAL 9010
Wit

RAL 2000 (*) 
Orange

(*) Standaard.
      Alle andere kleuren moeten gespecificeerd worden.

BESCHRIJVING

1. Kast van elektrolytisch verzinkte staalplaten van 3 mm dik, 
geplooid en gelast op een 10 mm dikke steunplaat. 

2. Roestvrije schroeven.

3. Armaandrijfas ondersteund door 2 zelfuitlijnende lagers 
die voor de volle levensduur gesmeerd zijn. 
Dankzij de bewegende aanslagen kan de arm zowel in 
horizontale als in verticale stand blijven staan.

4. Vergrendeling van de arm in verticale of horizontale stand 
met behulp van een vergrendelbare pin.

5. Stalen tegengewichten, vastgemaakt op de aandrijfas 
zodat het evenwicht van de bewegingen van de arm kan 
worden verzekerd in functie van de het bereik, zowel bij 
het openen als bij het sluiten.

6. Ronde arm van geëxtrudeerde aluminiumlegering, met 1 of 
2 hulzen met degressieve doorsnede, afhankelijk van de 
totale lengte:

• 3 tot 5 m: 1 doorsnede met een Ø van 80 mm,

• 5 tot 8 m: 2 doorsneden met een Ø van 80 en 60 mm.

Witgelakte arm, met over de hele lengte rode reflecterende 
banden.

7. Inmetselkader (Niet verstrekt).
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OPPERVLAKTEBEHANDELING

Corrosiebescherming:

• Ontvetting van de metalen onderdelen.

• Spoelen met water om alle alkalische resten te verwijderen.

• Fosfatering met zink, dikte 5 µm.

• Passivering om een hogere corrosieweerstand van de 
bekomen fosfaatlaag te verhogen.

• Zoutresten verwijderen door te spoelen met gedeminera-
liseerd water.

• Eindbehandeling door kataforese, dikte 20 µm.

Verf:

1. roestwerende grondlaag, epoxy met 2 componenten, dikte 
40 µm.

2. polyurethaan-afwerkingsverf met 2 componenten, dikte 40 
µm.

STANDAARD AFMETINGEN (MM)

TECHNISCHE KENMERKEN

Manuele slagboom.

Ronde arm.

Vrije doorgang (B): 3 tot 8 m.

Gewicht: van 54 tot 118 kg, volgens configuratie.

Conform CE normen.

OPTIES

1. Eindeloopschakelaars voor informatie over de status van 
de slagboomarm. 

2. Opvangarm vergrendelbaar met hangslot (niet geleverd).

3. Opvangarm.

4. Beweegbare opvangpaal.

5. Stopbord, Ø300 mm. 

6. Verf in een andere RAL kleur.

7. Behandeling voor agressief zouthoudend milieu  
(aanbevolen wanneer de slagboom onderhevig is aan zouthoudende 
invloeden, met name bij plaatsing op minder dan 10 km van de zee: zands-
tralen + metallisatie AluZinc 40 µm binnen / 80µm buiten + polyzinc 80 µm 

+ poederlakken 80 µm).
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Teneinde voortdurend op de laatste technologische ontwikkelingen te kunnen inspelen, behoudt 
Automatic Systems zich het recht voor om deze fiche op elk moment en zonder voorafgaande 
kennisgeving bij te werken en de informatie erin te wijzigen.


