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De BL M50 LIFT BARRIER, een verticaal bewegende gemotoriseerde slagboom, heeft een aanzienlijke 
mechanische weerstand voor de hoogste beveiliging tegen terrorisme. Hij werd ontworpen om de impact te 
weerstaan van een voertuig van 6.800 kg dat met 80 km/uur aangereden komt. (volgens de wetgeving uSA 
SD-STD-02.01 - vandaag ASTM F2656-07).

ALGEMENE KENMERKEN

• Hydraulische aandrijving: de meest betrouwbare technologie bij alle temperaturen en 
weersomstandigheden en, vooral, voor intensief gebruik.

• Geïntegreerde hydraulische pomp: deze filosofie biedt talloze voordelen, met name bij installaties met vrij 
lage wintertemperaturen of wanneer de installatie een aanzienlijke afstand (tot 80 meter) noodzakelijk 
maakt tussen de BL M50 en de bedieningskast.

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.
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TECHNISCHE GEGEVENS (STANDAARD)

Hoogte van de mobiele 
balk 1300 mm.

Lengte van de mobiele 
balk 3,00 tot 7,00 meter

Hydraulische aandrijving.
Openingssnelheid 10 s.
Sluitsnelheid 3 s.
Afwerking van de 
mobiele balk

Polyester poederlak. (Standaard = 
geel).

Gebruikstype: Intensief.

Voeding 230 V - 50/60 Hz.
Reflecterende stickers JA - Hoogte 55 mm.
Breukweerstand 2.000.000 J.
Verbindingskabel met 
de bedieningskast

Standaard 10 meter (Andere lengtes 
op aanvraag).

Conform de Europese normen

ALGEMENE AFMETINGEN (mm)

OPTIES

1. Ledknipperverlichting - 30 leds/meter - in één 
doorgangsrichting

2. Ledknipperverlichting - 30 leds/meter - in twee 
doorgangsrichtingen

3. E.F.O.-circuit voor opening in noodsituatie (± 2 sec).

4. Systeem voor manuele opening bij stroomonderbreking. 
NB: artikel verkrijgbaar voor lengtes tot 7 m.

5. Elektromagnetische klep voor automatische sluiting bij 
een stroomonderbreking.

6. Verwarmingsweerstand. 

7. Radio-ontvanger. 

8. Radiozender met twee kanalen. 

9. Verkeerslicht (groen-rood). 

10. Inductiedetector voor lus. 

11. Inductielus - afmetingen: 7,60 m - 9,60 m - 12,60 m - 
Lusstaart: 15 m en 30 m.

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.
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