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Uw wereldwijde partner in toegangsoplossingen

FAAC 615 BPR
 
De FAAC 615 BPR is een ideale slagboom voor de controle van de toegang 
van voertuigen in laag frequent gebruikte doorgangen met een breedte van 
maximaal 5m. De FAAC 615 BPR wordt aangestuurd door middel van een 
hydraulische unit. De mast bestaat uit een aluminium profiel met rode reflec-
toren, zodat deze ook in het donker goed zichtbaar is.

FAAC 615 BPR
Automatische slagboom

Flexibele doorgang

FAAC slagbomen kenmerken zich door 
de enkelzijdige armbevestiging en de 
hydraulische aandrijfunit. Voor de 
bediening en beveiliging zijn er meerdere 
opties mogelijk. Het gebruik van 
geavanceerde materialen, beschermende 
behandelingen en de beproefde 
hydraulische technologie van FAAC 
staan garant voor een lange levensduur. 

Het openen en sluiten van de FAAC 615 
BPR geschiedt door middel van een 
elektrohydraulische aandrijving. 



Uw dealer

Algemene kenmerken

Veiligheid
De FAAC 615 BPR is standaard 
uitgerust met een veiligheidsvoor-
ziening tegen inklemming, die 
het koppel dat aan de mast wordt 
overgedragen, beperkt.

Het hydraulische systeem 
garandeert dat de mast in elke 
willekeurige positie kan worden 
geblokkeerd. De handbediende 
opening is dus alleen mogelijk via 
het desbetreffende ontgrendelsy-
steem.

Technologische voorsprong
De elektronische technologie met 
microprocessor besturing waar-
borgt buitengewone prestaties.

De status van de slagboom kan 
worden gesignaleerd aan ver-
keersleidingsvoozieningen.

Intelligent
De elektronische intelligentie 
van de FAAC 615BPR verloopt 
via drie verschillende logica’s: 
automatisch, halfautomatisch en 
parkeren.
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Positie Aantal Beschrijving van benodigdheden
 1 Automatische slagboom
 1 Mast
 1 Waarschuwingslamp
 1 Sleutelschakelaar
 1 Fotocelbeveiliging

FAAC 615 BPR

Importeur FAAC:

Technische gegevens FAAC 615 BPR STD FAAC 615 BPR RAP

Voeding 230 V

Vermogen 220 W

Gewicht aandrijving 34 Kg

Max. lengte slagboom 5 m 2.5 m

Beschermingsgraad IP44

Gebruiksfrequentie (cycli/uur) 40% 25%

Afmetingen (l x b x h) in mm 270 x 140 x 1015

Pellikaan Arkel
Logo


