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Handbewogen slagbomen 
 

Deze slagbomen zijn geschikt voor het afsluiten van niet intensief gebruikte locaties. Net als de 
automatische slagbomen zijn dit degelijke en betrouwbare slagbomen. Ze worden veelal gebruikt 
bij opslagterreinen, bospaden, verbindingswegen en sport- en recreatie accommodaties. 

De standaard uitvoering is een stalen kolom met contragewicht en aluminium mast. De boom is 
uitgebalanceerd en kan zonder bewegingsmechanisme geopend en gesloten worden. In geopende 
en gesloten stand kan de boom vergrendeld worden met een hangslot. Indien een vaste vangpaal 
is toegepast, dan kan de mast hierin door middel van een pen en slot vergrendeld worden. 

De handbewogen slagboom is leverbaar in diverse uitvoeringen: 

 Type A1 tot 4,5 meter 
 Type A2 tot 6 meter 
 Type A horizontaal tot 6 meter 
 Type B tot 8 meter 
 Type C tot 10 meter 

Kijkt u verder welke slagboom het best bij uw situatie past of laat u vrijblijvend informeren door 
een van onze verkoop medewerkers. 
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Slagboom Type A1 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
Toepassing 

Deze slagboom is geschikt voor afsluitingen, die niet intensief gebruikt worden, bijvoorbeeld 

opslagterreinen, bospaden en verbindingswegen. Tevens is de afsluitboom geschikt voor 

afsluitingen bij sport- en recreatie accommodaties. 

De standaard uitvoering is een stalen kolom met contragewicht en aluminium mast. De boom is 
uitgebalanceerd en kan zonder bewegingsmechanisme geopend en gesloten worden. In geopende 
en gesloten stand kan de boom vergrendeld worden met een hangslot. Indien een vaste vangpaal 
is toegepast, dan kan de mast hierin door middel van een pen en slot vergrendeld worden. 

Technische gegevens 

Kolom  

Afmeting:  840 x 150 x 150 mm. (H x B x D) 

Gewicht: circa 100 kg 

Uitvoering:  vierkante buis, wanddikte 5 mm 

Kleur:  antraciet (RAL 7016) andere kleuren op aanvraag 

Mast  

Lengte:  dagmaat tot 4.500 mm 

Uitvoering: aluminium Ø 90 mm, verjonging naar Ø 60 mm 

Gewicht:  4.500 mm. = 10 kg 

Kleur:  standaard rood/wit (RAL 3020/RAL 9016). 

Vangpaal:  optioneel, in vaste of meegaande uitvoering  

 

4.500 mm. 
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Slagboom Type A2 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
Toepassing 

Deze slagboom is geschikt voor afsluitingen, die niet zo intensief gebruikt worden, bijvoorbeeld 

opslagterreinen, bospaden en verbindingswegen. Tevens is de afsluitboom geschikt voor 

afsluitingen bij sport- en recreatie accommodaties. 

De standaard uitvoering is een stalen kolom met contragewicht en aluminium mast. De boom is 
uitgebalanceerd en kan zonder bewegingsmechanisme geopend en gesloten worden. In geopende 
en gesloten stand kan de boom vergrendeld worden met een hangslot. Indien een vaste vangpaal 
is toegepast, dan kan de mast hierin door middel van een pen en slot vergrendeld worden. 

Technische gegevens 

Kolom  

  

  

 

Mast  
 

Afmetingen: 840 x 150 x 150 mm. (H x B x D) 

Gewicht: circa 120 kg. 

Uitvoering: vierkante buis, wanddikte 5 mm. 

Kleur: antraciet (RAL 7016) andere kleuren op aanvraag  

Lengte: dagmaat tot 6.000 mm. 

Uitvoering: aluminium Ø 90 mm, verjonging naar Ø 60 mm. 

Gewicht: 6.200 mm = 12 kg. 

Kleur: standaard rood/wit (RAL 3020/RAL 9016) 

Vangpaal: 
optioneel, maar aanbevolen bij een mastlengte >4.500 mm. 
in vaste of meegaande uitvoering. 

6.000 mm. 
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Slagboom Type A horizontaal 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

  
Toepassing 

Deze slagboom wordt toegepast bij afsluitingen, die niet veelvuldig gebruikt worden, en daar waar 

er geen horizonvervuiling mag zijn. 

De standaard uitvoering is een stalen kolom met draaipunt en aluminium mast. In geopende en 
gesloten stand is de boom te vergrendelen door middel van een hangslot. Indien een vaste 
vangpaal is toegepast, dan kan de mast hierin door middel van een pen en slot vergrendeld 
worden. 

Technische gegevens 

Kolom  

  

  

 

Mast  
 

Afmetingen: 840 x 120 x 120 mm. (H x B x D) 

Gewicht: circa 75 kg 

Uitvoering: vierkante buis, wanddikte 5 mm 

Kleur: antraciet (RAL 7016) andere kleuren op aanvraag  

Lengte: dagmaat tot 6.000 mm 

Uitvoering: aluminium Ø 90 mm, verjonging naar Ø 60 mm 

Gewicht: 6.200 mm = 12 kg 

Kleur: standaard rood/wit (RAL 3020/RAL 9016) 

Vangpaal: 
optioneel, echter wel noodzakelijk voor de vergrendeling 
van de mast in de beide uiterste standen 

6.000 mm. 
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Slagboom Type B 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
Toepassing 

Deze slagboom is geschikt voor afsluitingen, die niet zo intensief gebruikt worden, bijvoorbeeld 

opslagterreinen, bospaden en verbindingswegen. Tevens is de afsluitboom geschikt voor 

afsluitingen bij sport- en recreatie accommodaties. 

De standaard uitvoering is een stalen kolom met contragewicht en aluminium mast. De boom is 
uitgebalanceerd en kan zonder bewegingsmechanisme geopend en gesloten worden. In geopende 
en gesloten stand kan de boom vergrendeld worden met een hangslot. Indien een vaste vangpaal 
is toegepast, dan kan de mast hierin door middel van een pen en slot vergrendeld worden. 

Technische gegevens 

Kolom  

  

  

 
Mast  

 

Afmetingen: 840 x 150 x 150 mm. (H x B x D) 

Gewicht: circa 180 kg. 

Uitvoering: vierkante buis, wanddikte 5 mm. 

Kleur: antraciet (RAL 7016) andere kleuren op aanvraag  

Lengte: dagmaat tot 8.000 mm 

Uitvoering: aluminium Ø 110 mm, verjonging naar Ø 75 mm 

Gewicht: 8.200 mm. = 19 kg 

Kleur: standaard rood/wit (RAL 3020/RAL 9016) 

Vangpaal:  optioneel, maar aanbevolen bij een mastlengte >6.000 mm, 
in vaste of meegaande uitvoering 

8.000 mm. 
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Slagboom Type C 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
  
Toepassing 

Deze slagboom is geschikt voor afsluitingen, die niet zo intensief gebruikt worden, bijvoorbeeld 

opslagterreinen, bospaden en verbindingswegen. Tevens is de afsluitboom geschikt voor 

afsluitingen bij sport- en recreatie accommodaties. 

De standaard uitvoering is een stalen kolom met contragewicht en aluminium mast. De boom is 
uitgebalanceerd maar dient met een hendel in beweging gebracht worden, waarna deze verder met 
de hand geleid kan worden. In geopende en gesloten stand kan de boom vergrendeld worden met 
een hangslot. Indien een vaste vangpaal is toegepast, dan kan de mast hierin door middel van een 
pen en slot vergrendeld worden. 

Technische gegevens 

Kolom  

  

  

 

Mast  
 

Afmetingen: 780 x 180 x 260 mm. (H x B x D) 

Gewicht: circa 250 kg. 

Uitvoering: vierkante buis, wanddikte 6,3 mm. 

Kleur: antraciet (RAL 7016) andere kleuren op aanvraag  

Lengte: dagmaat tot 10.000 mm. 

Uitvoering: aluminium Ø 165 mm, verjonging naar Ø 125 mm en Ø 75 
mm. 

Gewicht: 10.200 mm. = 35 kg. 

Kleur: standaard rood/wit (RAL 3020/RAL 9016). 

Vangpaal: optioneel, maar aanbevolen bij een mastlengte >7.000mm, 
in vaste of meegaande uitvoering 

10.000 mm. 


