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Uw wereldwijde partner in toegangsoplossingen

FAAC 620
 
De FAAC 620 Standard is een automatische slagboom voor masten tot 5 
meter. Deze slagboom is ideaal voor intensief, maar niet continu verkeer. De 
slagboom kan worden uitgerust met de meest uiteenlopende toebehoren, 
waaronder een schaarhek om onbevoegd toegang onder de slagboom door 
te verhinderen.

De FAAC 620 Rapida biedt een continue oplossing voor verkeersproblemen 
met de ‘snelle’ uitvoering, waarmee een ononderbroken gebruiksfrequentie 
mogelijk is. Voor masten met een lengte van 3 meter is de openingstijd 
minder dan 2 seconden.

FAAC 620
Automatische slagboom

Flexibele doorgang

FAAC slagbomen kenmerken zich door de 
enkelzijdige mastbevestiging en de 
betrouwbare aandrijving. Voor de bediening 
en beveiliging zijn er meerdere opties 
mogelijk. 

Het gebruik van hoogwaardige materialen, 
beschermende behandelingen en de 
beproefde technologie van FAAC staan 
garant voor een lange levensduur. 

Het openen en sluiten van de FAAC 620 
geschiedt door middel van een 
elektrohydraulische aandrijving.



Uw dealer

Algemene kenmerken

Totale flexibiliteit
De serie FAAC 620 is uitgerust 
met elektronische afremming 
die bij opening en sluiting kan 
worden geregeld. Er is ook een 
uitvoering met knikmast lever-
baar, voor situaties met een laag 
plafond.

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 620 verloopt 
via drie verschillende logica’s: 
automatisch, halfautomatisch en 
parkeren.
Hiermee kan aan alle gebruiks-
wensen worden voldaan.
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Positie Aantal Beschrijving van benodigdheden
 1 Automatische slagboom
 1 Mast
 1 Waarschuwingslamp
 1 Sleutelschakelaar
 1 Fotocelbeveiliging

FAAC 620

Importeur FAAC:

Technische gegevens FAAC 620 Standard FAAC 620 Rapida

Voeding 230 V

Vermogen 220 W

Gewicht aandrijving 73 kg

Max. mastlengte 5 m 4 m

Beschermingsgraad IP44

Gebruiksfrequentie (cycli/
uur)

70% 100%

Afmetingen (l x b x h ) in mm. 350 x 170 x 1080

Pellikaan Arkel
Logo


