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Deur 

Deur 

Uitvoering: Rechts 

Afsluitboom Type Junior, met standaard zijdeur 

Uitvoering: Links. 

Zijdeur 

Handslinger Uitvoering: Rechts. 

Zijdeur 

Uitvoering: Links. 
Handslinger 

Afsluitboom Type I, II, III of IV, met standaard achter- of zijdeur. 

Achterdeur 

Achterdeur 

 
 
Industriële slagbomen 
 
Slagbomen worden toegepast voor het gecontroleerd afsluiten van een locatie. De industriële slagbomen 
van Thole staan bekend om haar degelijkheid en betrouwbaarheid.  
 
Het scala van slagbomen begint met de type Junior. Deze lichte uitvoering kan een weg afsluiten tot een 
totale breedte van 4 meter. De types I tot en met type IV zijn zeer robuuste slagbomen. U vindt deze 
types dan ook veelal terug bij beweegbare bruggen in Nederland en bij tunnels in vele Europese landen. 
De industriële slagbomen kennen de volgende indeling: 
 

 Type Junior tot 4 meter 
 Type I tot 6 meter 
 Type II tot 8 meter 
 Type III tot 10 meter 
 Type IV tot 15 meter 

 
De slagbomen worden standaard voorzien van een drukknop bediening. Daarnaast kan men de 
slagboom altijd openen door middel van een handslinger. De slagboom kan ook worden bediend door 
middel van een automatisch systeem. De vele mogelijkheden voor het bedienen van de slagboom vindt 
u bij toegangscontrole. 
 
Speciale uitvoeringen 

Naast de standaard slagbomen levert Thole ook speciale uitvoeringen voor diverse specifieke 
toepassingen. Zo kan de bereikbaarheid van de kast moeilijk zijn of moet de slagboom aan de eisen 
voldoen voor het afsluiten van een brug of tunnel.  
 
Bewegingsprincipe slagboom 

De beweging van de slagbomen Type I tot en met Type IV, verloopt via van het zogenaamde kruk - sleuf 
mechanisme, hierdoor verloopt de beweging vloeiend, waarbij de beginsnelheid van stilstand geleidelijk 
naar de maximale snelheid - onder 45º - verloopt en hierna weer geleidelijk afgebouwd wordt naar 
stilstand. Deze geleidelijke beweging heeft als voordeel dat de slijtage aan het bewegingswerk minimaal 
is. Dit vindt u dan weer terug in minimale onderhoudskosten voor deze afsluitbomen en de lange 
levensduur. 30 jaar is hierbij geen uitzondering. 
 
 
Plaatsbepaling inspectiedeur. 

 
 
 
Opmerking: 
Het verdient aanbeveling 
deze opstellingen goed te 
bestuderen en met de 
gewenste praktijksituatie 
te vergelijken, opdat u 
geen deur of handslinger 
aansluiting krijgt op een 
plaats waar een hekwerk 
of muur staat. 
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Slagboom type Junior  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

Toepassing 

Dit type slagboom is speciaal ontwikkeld voor parkeerterreinen waar een snelle en gunstig geprijsde, 

doch degelijke installatie gewenst is.  

 

Leverbaar met rechthoekige mast tot maximaal 3.000 mm en met ronde mast tot maximaal 4.000 mm. 

 

De installatie kan voorzien worden van diverse besturingen, van drukknop bediend tot een volledig PLC 

gestuurde automaat, al dan niet aangevuld met een toegangscontrole installatie. 

Technische gegevens 

Aandrijfkast  
 

 

 
 

 

 

 

Bewegingswerk 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Mast rond 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Afmetingen: 1.048 x 350 x 385 mm. (H x B x D) 

Gewicht: circa 95 kg. 

Uitvoering: 3 mm. staalplaat en grote inspectiedeur aan de zijkant 

Kleur: antraciet (RAL 7016) andere kleuren op aanvraag 

Aandrijving: elektromechanisch 

Motor: 0,25 kW / 3 fasen kortsluitanker 

Reductor: haakse uitvoering voorzien van onomkeerbaar wormwiel 

Overbrenging: kruk-drijfstang mechanisme 

Bewegingstijd:  
circa 1,8 seconden bij 3 meter dagmaat, circa 2,8 seconden bij 
4 meter dagmaat 

Lengte: dagmaat tot 4.000 mm. 

Gewicht: 4.000 mm. = 5 kg. 

Uitvoering: aluminium Ø 75 mm. 

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

Vangpaal:  
optioneel, maar aanbevolen bij maximale mastlengte, in vaste 
opstelling 

4.000 mm. 



 

     

 Telefoon:  (+31)53-4285700       Website:  www.thole.com 

 Fax:  (+31)53-4285710       E-mail: info@thole.com   

 

THOLETHOLE

 
 
Slagboom type I 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

Toepassing 

Dit type slagboom is speciaal ontwikkeld voor parkeerterreinen, bedrijfstoegangen en beweegbare 

bruggen in de openbare weg, waar een degelijke installatie gewenst is. 

De installatie kan voorzien worden van diverse besturingen, van drukknop bediend tot een volledig 
PLC gestuurde automaat, al dan niet aangevuld met een toegangscontrole installatie. 

Technische gegevens 

 
Aandrijfkast  

  

  

 
Bewegingswerk  

  

  

  

 

Mast  

 

Afmetingen: 1.008 x 325 x 524 mm. (H x B x D) 

Gewicht: circa 135 kg. 

Uitvoering: 4 mm. staalplaat en grote inspectiedeur aan de achterkant 

Kleur: antraciet (RAL 7016) andere kleuren op aanvraag 

Aandrijving: elektromechanisch 

Motor: 0,3 kW / 3 fasen kortsluitankermotor voorzien van rem 

Reductor: haakse uitvoering voorzien van slipkoppeling 

Overbrenging: kruk-sleuf mechanisme en tandwielen 

Bewegingstijd:  <4.500 mm. circa 3½ seconden, >4.500 mm. circa 7 
seconden 

Lengte: dagmaat tot 6.000 mm. 

Gewicht: 4.500 mm. = 10 kg, 6.200 mm. = 12 kg. 

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

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

Vangpaal: optioneel, maar aanbevolen bij een mastlengte > 4.500 
mm, vast of meegaand 

6.000 mm. 
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THOLETHOLE

 
 
Slagboom type II 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

Toepassing 

Dit type slagboom is speciaal ontwikkeld voor bedrijfstoegangen en beweegbare bruggen. De 

installatie kan voorzien worden van drukknop bediende besturingen tot een volledig 

geautomatiseerde besturing. Waarbij echter wel rekening gehouden dient te worden met onder 

andere de gebruiksfrequentie en de  mastlengte. 

Technische gegevens 

Aandrijfkast  
  

  

 
Bewegingswerk  

  

  

  

Mast  
 

Afmetingen:  1.010 x 450 x 574 mm. (H x B x D). 

Gewicht: circa 243 kg. 

Uitvoering: 5 mm staalplaat en grote inspectiedeur aan achterzijde. 

Kleur: antraciet (RAL 7016) andere kleuren op aanvraag 

Aandrijving: elektromechanisch. 

Motor: 0,55 kW / 3 fasen kortsluitankermotor voorzien van rem. 

Reductor: haakse uitvoering voorzien van slipkoppeling. 

Overbrenging: kruk-sleuf mechanisme en tandwielen. 

Bewegingstijd:   circa 10 seconden. 

Lengte: dagmaat tot 8.000 mm. 

Gewicht: 8.200 mm. =  19 kg. 

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

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

Vangpaal:  optioneel, maar aanbevolen bij een mastlengte > 6.000 
mm., vast of meegaand. 

8.000 mm. 
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THOLETHOLE

 
 
Slagboom type II VOBB 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

Toepassing 

Dit type slagboom is speciaal ontwikkeld voor beweegbare bruggen waar de slagbomen moeten 

voldoen aan de NEN 6786 en NEN 6787 (VOBB eisen). De installatie is intern zeer zwaar 

uitgevoerd. 

De afsluitboomkast is voorzien van een brugvergrendeling (speciaal eindschakelaar pakket, 

inclusief handslinger beveiliging) per mast en een werkschakelaar. 

De kast is voorzien van een klemmenkast waarin de eindschakelaars, werkschakelaar en 

verlichting op klemmen zijn afgewerkt. 

De aluminium afsluitboommast is rood / wit afgelakt in banen van ongeveer 400 mm breedte, ook 

is de mast aan beide zijden voorzien van een 40 mm brede reflecterende strook op de rode 

vlakken. Tevens worden aan beide zijden 3 ronde led mastarmaturen aangebracht.  

Technische gegevens 

Aandrijfkast  
  

  

 
Bewegingswerk  

  

  

  

Mast  

 

 

Afmetingen:  1.010 x 450 x 574 mm. (H x B x D). 

Gewicht: circa 243 kg. 

Uitvoering: 5 mm staalplaat en grote inspectiedeur aan achterzijde. 

Kleur: antraciet (RAL 7016) andere kleuren op aanvraag 

Aandrijving: elektromechanisch. 

Motor: 0,55 kW / 3 fasen kortsluitankermotor voorzien van rem. 

Reductor: haakse uitvoering voorzien van slipkoppeling. 

Overbrenging: kruk-sleuf mechanisme en tandwielen. 

Bewegingstijd:   circa 10 seconden. 

Lengte: dagmaat tot 8.000 mm. 

Gewicht: 8.200 mm. =  19 kg. 

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

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

Vangpaal:  optioneel, maar aanbevolen bij een mastlengte > 6.000 
mm., vast of meegaand. 

8.000 mm. 
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THOLETHOLE

 
 
Slagboom type III 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
  
Toepassing 

Dit type slagboom is speciaal ontwikkeld voor bedrijfstoegangen en beweegbare bruggen. De 

installatie kan voorzien worden van drukknop bediende besturingen tot een volledig 

geautomatiseerde besturing. Waarbij echter wel rekening gehouden dient te worden met de 

gebruiksfrequentie, mastlengte en dergelijke. 

Technische gegevens 

Aandrijfkast  
  

  

 
Bewegingswerk  

  

  

 
 

Mast  
 

Afmetingen: 1.075 x 500 x 672 mm. (H x B x D). 

Gewicht: circa 375 kg. 

Uitvoering: 5 mm staalplaat en grote inspectiedeur aan de achterkant. 

Kleur: antraciet (RAL 7016) andere kleuren op aanvraag 

Aandrijving: elektromechanisch. 

Motor: 0,75 kW / 3 fasen kortsluitankermotor voorzien van rem. 

Reductor: haakse uitvoering, voorzien van slipkoppeling. 

Overbrenging: kruk-sleuf mechanisme en tandwielen. 

Bewegingstijd:  circa 13 seconden. 

Lengte: dagmaat tot 10.000 mm 

Gewicht: 10.200 mm. =  35 kg. 

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

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

Vangpaal:  optioneel, maar aanbevolen bij een mastlengte > 7.000 
mm., vast of meegaand. 

10.000 mm. 
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THOLETHOLE

 
 
Slagboom type III VOBB 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Toepassing 

Dit type slagboom is speciaal ontwikkeld voor beweegbare bruggen waar de slagbomen moeten 

voldoen aan de NEN 6787. De installatie is intern zeer zwaar uitgevoerd. 

De afsluitboomkast is voorzien van een brugvergrendeling (speciaal eindschakelaar pakket, 

inclusief handslinger beveiliging) per mast en een werkschakelaar. 

De kast is voorzien van een klemmenkast waarin de eindschakelaars, werkschakelaar en 

verlichting op klemmen zijn afgewerkt. 

De aluminium afsluitboommast is rood / wit afgelakt in banen van ongeveer 400 mm breedte, ook 

is de mast aan beide zijden voorzien van een 40 mm brede reflecterende strook op de rode 

vlakken. Tevens worden aan beide zijden 3 ronde led mastarmaturen aangebracht.  

Technische gegevens 

Aandrijfkast  
  

  

 
Bewegingswerk  

  

  

 
 

Mast  
 

Afmetingen: 1.075 x 500 x 672 mm. (H x B x D). 

Gewicht: circa 400 kg. 

Uitvoering: 5 mm staalplaat en grote inspectiedeur aan de achterkant. 

Kleur: antraciet (RAL 7016) andere kleuren op aanvraag 

Aandrijving: elektromechanisch. 

Motor: 0,75 kW / 3 fasen kortsluitankermotor voorzien van rem. 

Reductor: haakse uitvoering, voorzien van slipkoppeling. 

Overbrenging: kruk-sleuf mechanisme en tandwielen. 

Bewegingstijd:  circa 13 seconden. 

Lengte: dagmaat tot 10.000 mm 

Gewicht: 10.200 mm. =  35 kg. 

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

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

Vangpaal:  optioneel, maar aanbevolen bij een mastlengte > 7.000 
mm., vast of meegaand. 

10.000 mm. 

Beltbrug 
Amsterdam 
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THOLETHOLE

 
 
Slagboom type IV 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
  
Toepassing 

Dit type slagboom is speciaal ontwikkeld voor bedrijfstoegangen en beweegbare bruggen. Gezien 

de lengte van de mast adviseren wij u deze boom met een drukknop bediende besturingen toe te 

passen. 

 

Technische gegevens 
 
Aandrijfkast  

  

  

 
Bewegingswerk  

  

  

 
 

Mast  
 

Afmetingen: 1.100 x 683 x 925 mm. (H x B x D). 

Gewicht: circa 1000 kg. 

Uitvoering: 5 mm staalplaat en grote inspectiedeur aan de achterkant. 

Kleur: antraciet (RAL 7016) andere kleuren op aanvraag 

Aandrijving: elektromechanisch. 

Motor: 1,1 kW / 3 fasen kortsluitankermotor voorzien van rem. 

Reductor: haakse uitvoering, voorzien van slipkoppeling. 

Overbrenging: kruk-sleuf mechanisme en tandwielen. 

Bewegingstijd:  circa 23 seconden.  

Lengte: dagmaat tot 15.000 mm. 

Gewicht: circa 70 kg. 

Uitvoering: aluminium Ø 177 mm, met verjongingen naar Ø 155 mm, 
Ø 135 mm, Ø 105 mm en Ø 75 mm. 

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

Vangpaal:  optioneel, maar aanbevolen bij een mastlengte > 10.000 
mm., vast of meegaand  

15.000 mm. 



 

     

 Telefoon:  (+31)53-4285700       Website:  www.thole.com 

 Fax:  (+31)53-4285710       E-mail: info@thole.com   

 

THOLETHOLE

 
 
Slagboom type IV VOBB 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Toepassing 

Dit type slagboom is speciaal ontwikkeld voor beweegbare bruggen waar de slagbomen moeten 

voldoen aan de NEN 6786 en NEN 6787 (VOBB eisen). De installatie is intern zeer zwaar 

uitgevoerd. 

De afsluitboomkast is voorzien van een brugvergrendeling (speciaal eindschakelaar pakket, 

inclusief handslinger beveiliging) per mast en een werkschakelaar. 

De kast is voorzien van een klemmenkast waarin de eindschakelaars, werkschakelaar en 

verlichting op klemmen zijn afgewerkt. 

De aluminium afsluitboommast is rood / wit afgelakt in banen van ongeveer 400 mm breedte, ook 

is de mast aan beide zijden voorzien van een 40 mm brede reflecterende strook op de rode 

vlakken. Tevens worden aan beide zijden 3 ronde led mastarmaturen aangebracht.  

Technische gegevens 

Aandrijfkast  
  

  

 
Bewegingswerk  

  

  

 
 

Mast  

Afmetingen: 1.100 x 683 x 925 mm. (H x B x D). 

Gewicht: circa 1000 kg. 

Uitvoering: 5 mm staalplaat en grote inspectiedeur aan de achterkant. 

Kleur: antraciet (RAL 7016) andere kleuren op aanvraag 

Aandrijving: elektromechanisch. 

Motor: 0,75 kW / 3 fasen kortsluitankermotor voorzien van rem. 

Reductor: haakse uitvoering, voorzien van slipkoppeling. 

Overbrenging: kruk-sleuf mechanisme en tandwielen. 

Bewegingstijd:  circa 23 seconden. 

Lengte: dagmaat tot 15.000 mm 

Gewicht: Circa 70kg. 

Uitvoering: aluminium Ø 177 mm, met verjongingen naar Ø 155 mm,  
Ø 135 mm, Ø 105 mm, Ø 75 mm. 

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

Vangpaal:  optioneel, maar aanbevolen bij een mastlengte > 10.000 
mm., vast of meegaand. 

15.000 mm. 
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Slagboom type I DB 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
  

Toepassing 

Dit type slagboom is speciaal ontwikkeld voor parkeerterreinen, bedrijfstoegangen en beweegbare 

bruggen in de openbare weg, waar door ruimtegebrek of uit esthetisch oogpunt slechts in het 

midden een slagboomkast geplaatst kan worden, doch wel 2 rijbanen afgesloten dienen te worden. 

Bij deze versie staan de slagbomen in de breedte achter elkaar. 

De installatie kan voorzien worden van diverse besturingen, van drukknop bediend tot een volledig 
PLC gestuurde automaat, al dan niet aangevuld met een toegangscontrole installatie. 

 Technische gegevens 

Aandrijfkast  
  

  

 

 
Bewegingswerk (per mast)  

  

  

  

  

Mast (per mast)   

 

Afmetingen: 1.008 x 616 x 524 mm. (H x B x D) 

Gewicht: circa 270 kg. 

Uitvoering: 4 mm staalplaat en grote inspectiedeuren aan de zijkanten 

Kleur: antraciet (RAL 7016) andere kleuren op aanvraag 

Aandrijving: elektromechanisch 

Motor: 0,3 kW / 3 fasen kortsluit-ankermotor voorzien van rem 

Reductor: haakse uitvoering voorzien van slipkoppeling 

Overbrenging: kruk-sleuf mechanisme en tandwielen 

Bewegingstijd:  <4.500 mm. circa 3½ seconden, >4.500 mm. circa 7 
seconden 

Lengte: dagmaat tot 6.000 mm. 

Gewicht: 4.500 mm. = 10 kg, 6.200 mm. = 12 kg. 

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

Kleur: standaard rood/wit RAL 3020/RAL9016 

Vangpaal: optioneel, maar aanbevolen bij een mastlengte > 4.500 
mm 

2 x 6.000 mm. 
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Slagboom type I DL 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
  

Toepassing 

Dit type slagboom is speciaal ontwikkeld voor parkeerterreinen, bedrijfstoegangen en beweegbare 

bruggen in de openbare weg, waar door ruimtegebrek of uit esthetisch oogpunt slechts in het 

midden een slagboomkast geplaatst kan worden, doch wel 2 rijbanen afgesloten dienen te worden. 

Bij deze uitvoering staan de slagbomen in elkaars verlengde. 

De installatie kan voorzien worden van diverse besturingen, van drukknop bediend tot een volledig 
PLC gestuurde automaat, al dan niet aangevuld met een toegangscontrole installatie. 

Technische gegevens 

Aandrijfkast  
  

 

 

 

 

Bewegingswerk (per mast)  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Mast (per mast)   
 

Afmetingen: 1.008 x 325 x 1000 mm. (H x B x D) 

Gewicht: circa 270 kg. 

Uitvoering: 4 mm staalplaat en grote inspectiedeur aan de zijkant 

Kleur: antraciet (RAL 7016) andere kleuren op aanvraag 

Aandrijving:  elektromechanisch 

Motor: 0,3 kW / 3 fasen kortsluitankermotor voorzien van rem 

Reductor: haakse uitvoering voorzien van slipkoppeling 

Overbrenging: kruk-sleuf mechanisme en tandwielen 

Bewegingstijd: <4.500 mm. circa 3½ seconden, >4.500 mm. circa 7 
seconden 

Lengte: dagmaat tot 6.000 mm. 

Gewicht: 4.500 mm. = 10 kg, 6.200 mm. = 12 kg. 

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

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

Vangpaal:  optioneel, maar aanbevolen bij een mastlengte > 4.500 
mm, vast of meegaand 

2 x 6.000 mm. 
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Slagboom type I horizontaal  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
  
Toepassing 

Dit type afsluitboom wordt toegepast waar een normale uitvoering wegens speciale 

omstandigheden niet toegepast kan worden. Te denken valt hierbij aan horizonvervuiling of 

bijvoorbeeld het beveiligen van een landingsbaan op een vliegveld. Deze slagboom wordt in zeer 

specifieke gevallen gebruikt. 

 

Bij deze afsluitboom dient men rekening te houden met de slag van de armen. Daarom wordt  

aangeraden om deze boom alleen als drukknop bediende installatie toe te passen.   

Technische gegevens 

Aandrijfkast  
  

  

 
Bewegingswerk  

  

  

  

Mast  
 

Afmetingen: 1.008 x 473 x 473 mm. (H x B x D). 

Gewicht: circa 135 kg 

Uitvoering: 4 mm staalplaat en grote inspectiedeur aan de achterkant. 

Kleur: antraciet (RAL 7016) andere kleuren op aanvraag 

Aandrijving: elektromechanisch 

Motor: 0,3 kW / 3 fasen kortsluitankermotor voorzien van rem. 

Reductor: haakse uitvoering voorzien van slipkoppeling. 

Overbrenging: direct op uitgaande as. 

Bewegingstijd:  circa 10 seconden. 

Lengte: dagmaat tot 6.000 mm. 

Gewicht: 4.500 mm. = 10 kg, 6.200 mm. = 12 kg. 

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

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

Vangpaal: optioneel, maar aanbevolen bij een mastlengte > 4.500 
mm, vaste uitvoering (3 stuks). 

6.000 mm. 
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Slagboom type II DB 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
  
 

 

Toepassing 

Dit type slagboom is speciaal ontwikkeld voor parkeerterreinen, bedrijfstoegangen en beweegbare 

bruggen in de openbare weg, waar door ruimtegebrek of uit esthetisch oogpunt slechts in het 

midden een slagboomkast geplaatst kan worden, doch wel 2 rijbanen afgesloten dienen te worden. 

Bij deze versie staan de slagbomen in de breedte achter elkaar. De installatie kan voorzien worden 
van diverse besturingen, van drukknop bediend tot een volledig geautomatiseerde besturing. 
Waarbij echter wel rekening gehouden dient te worden met de gebruiksfrequentie, mastlengte en 
dergelijke. 

Technische gegevens 

Aandrijfkast  
  

  

 
 

Bewegingswerk (per mast)  
  

  

 
 

 
Mast (per mast)   

 

Afmetingen: 1.010 x 925 x 550 mm. (H x B x D) 

Gewicht: circa 455 kg. 

Uitvoering: 5 mm staalplaat en grote inspectiedeuren aan de 
zijkanten. 

Kleur: antraciet (RAL 7016) andere kleuren op aanvraag 

Aandrijving: elektromechanisch 

Motor: 0,55 kW / 3 fasen kortsluit-ankermotor voorzien van rem. 

Reductor: haakse uitvoering voorzien van slipkoppeling. 

Overbrenging: kruk-sleuf mechanisme en tandwielen. 

Bewegingstijd:  circa 10 seconden.  

Lengte: dagmaat tot 8.000 mm. 

Gewicht: 8.200 mm. =  19 kg. 

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

Kleur: standaard rood/wit RAL 3020/RAL9016. 

Vangpaal:  optioneel, maar aanbevolen bij een mastlengte > 6.000 
mm 

2 x 8.000 mm. 
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Slagboom type II horizontaal  
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
  
Toepassing 

Dit type afsluitboom wordt toegepast waar een normale uitvoering wegens speciale 

omstandigheden niet toegepast kan worden. Te denken valt hierbij aan horizonvervuiling of 

bijvoorbeeld het beveiligen van een landingsbaan op een vliegveld. Deze slagboom wordt in zeer 

specifieke gevallen gebruikt. 

 

Bij deze afsluitboom dient men rekening te houden met de slag van de armen. Daarom wordt  

aangeraden om deze boom alleen als drukknop bediende installatie toe te passen.   

Technische gegevens 

Aandrijfkast  
  

  

 
Bewegingswerk  

  

  

  

Mast  
 

 

Afmetingen: 1.008 x 473 x 473 mm. (H x B x D). 

Gewicht: circa 135 kg 

Uitvoering: 4 mm staalplaat en grote inspectiedeur aan de achterkant. 

Kleur: antraciet (RAL 7016) andere kleuren op aanvraag 

Aandrijving: elektromechanisch 

Motor: 0,3 kW / 3 fasen kortsluitankermotor voorzien van rem. 

Reductor: haakse uitvoering voorzien van slipkoppeling. 

Overbrenging: direct op uitgaande as. 

Bewegingstijd:  circa 10 seconden. 

Lengte: dagmaat tot 8.000 mm. 

Gewicht: 8.200 mm = 19 kg. 

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

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

Vangpaal: optioneel, maar aanbevolen bij een mastlengte > 6.000 
mm, vaste uitvoering (3 stuks). 

8.000 mm. 
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Slagboom type III met zijdeur speciaal 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

  
Toepassing 

Dit type slagboom is speciaal ontwikkeld voor beweegbare bruggen, waar door leuningwerk of 

vangrail weinig ruimte voor een slagboomkast is en de achterzijde niet veilig bereikbaar is. 

Deze afsluitboom heeft, ondanks de kleinere maximale dagmaat de zelfde robuuste uitstraling als 

de standaard Type III afsluitbomen. 

Technische gegevens 

Aandrijfkast  
  

  

 
 

Bewegingswerk  
  

  

 
 

Mast  
 

Afmetingen: 1.070 x 500 x 550 mm. (H x B x D). 

Gewicht: circa 325 kg. 

Uitvoering: 5 mm staalplaat en grote inspectiedeur aan de linker of 
rechter zijkant. 

Kleur: antraciet (RAL 7016) andere kleuren op aanvraag 

Aandrijving: elektromechanisch. 

Motor: 0,75 kW / 3 fasen  kortsluitankermotor voorzien van rem 

Reductor: haakse uitvoering, voorzien van slipkoppeling 

Overbrenging: kruk-sleuf mechanisme en tandwielen 

Bewegingstijd:  circa 10 seconden. 

Lengte: dagmaat tot 6.000 mm. 

Gewicht: 6.200 mm. =  25 kg. 

Uitvoering: aluminium Ø 165 mm. met verjonging naar Ø 125 mm. 

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

Vangpaal:  optioneel. Maar aanbevolen bij plaatsing waar vandalisme 
verwacht wordt. 

10.000 mm. 
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Slagboom type III horizontaal  
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
  
Toepassing 

Dit type afsluitboom wordt toegepast waar een normale uitvoering wegens speciale 

omstandigheden niet toegepast kan worden. Te denken valt hierbij aan horizonvervuiling of 

bijvoorbeeld het beveiligen van een landingsbaan op een vliegveld. Deze slagboom wordt in zeer 

specifieke gevallen gebruikt. 

 

Bij deze afsluitboom dient men rekening te houden met de slag van de armen. Daarom wordt  

aangeraden om deze boom alleen als drukknop bediende installatie toe te passen.   

Technische gegevens 

Aandrijfkast  
  

  

 
Bewegingswerk  

  

  

  

Mast  
 

 

Afmetingen: 1.008 x 473 x 473 mm. (H x B x D). 

Gewicht: circa 135 kg 

Uitvoering: 4 mm staalplaat en grote inspectiedeur aan de achterkant. 

Kleur: antraciet (RAL 7016) andere kleuren op aanvraag 

Aandrijving: elektromechanisch 

Motor: 0,3 kW / 3 fasen kortsluitankermotor voorzien van rem. 

Reductor: haakse uitvoering voorzien van slipkoppeling. 

Overbrenging: direct op uitgaande as. 

Bewegingstijd:  circa 13 seconden. 

Lengte: dagmaat tot 10.000 mm. 

Gewicht: 10.000 mm = 25 kg. 

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

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

Vangpaal: optioneel, maar aanbevolen bij een mastlengte > 8.000 
mm, vaste uitvoering (3 stuks). 

10.000 mm. 


