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Wij bieden veiligheid en zekerheid

Vorkarmslagboom MCS51

MCS51 elektrische vorkarmslagboom
Armlengte: van 2m00 tot 6m20 | Openingssnelheid: van 1,5s tot 5,0s

Geschikt voor gebruik buiten de parkeergarage.



Kolom
Kolom uit geplooide en gelaste staalplaat (2,5 mm) met inwendige verstevigingen. De kolom-
oppervlakte is gestraald, gemetalliseerd en KTL-behandeld. Eindafwerking met thermogeharde 
polyester in standaard RAL-kleur. De toegangsdeur, vergrendeld met 1 cilinderslot, is vooraan 
geplaatst om een optimale bereikbaarheid te waarborgen.
• Deksel naar het midden oplopend tegen vuilafzetting. 
• Afneembaar deksel (langs de binnenkant vergrendeld) 
• Afmetingen kolom: 400 B x 410 D x 1010 H

Aandrijfmechanisme
Motorreductor (éénfazig gesmeerd voor levensduur) welke via een kettingoverbren- ging de dub-
belgelagerde tussenas (Ø 45 mm) aandrijft. Deze tussenas brengt de beweging via een krukas-
drijfstangmechanisme over op de eveneens dubbel gelagerde uitgaande as.
Dit krukas drijfstangmechanisme zorgt voor een progressieve versnelling en vertraging van de 
beweging en voor het mechanische vergrendelen in beide eindposities.

Slipkoppeling
De slipkoppeling maakt dat het op de arm uitgeoefende koppel steeds in een veilige verhouding 
tot het benodigde koppel staat. Bovendien zorgt deze koppeling ervoor dat de reductor steeds 
(zelfs bij uitzonderlijke omstandigheden zoals bvb. tijdens een aanrijding) onder een gunstig ar-
beidsregime functioneert (arbeidsfactor minimaal 1,9 vandaar de lange levensduur!).
De, in een oliebad ondergebrachte, slipkoppeling kan minutenlang slippen zonder beschadiging 
en zonder dat nastelling vereist is. Vermits dergelijk langdurig slippen door de intelligente sturing 
(BR380 microcontroller) voorkomen wordt, is het dus een onderhoudsvrije slipkoppeling.



Arm
Stevige opvallende ronde aluminium buis, diameter 84mm. Thermogeharde witte polyester lak-
laag met aan weerszijden rode reflecterende strippen (330 x 90 mm). De witte en rode strippen 
hebben dezelfde breedte. Afsluitdop op de uiteinden. Arm uitgebalanceerd d.m.v. slijtvaste druk-
veer (> 3.000.000 bewegingen).
• Centraal bevestigde arm:
 Dubbele vorkbevestiging, hierdoor worden de op de arm uitgeoefende krachten evenredig 
 verdeeld over beide asuiteinden (= vandaalbestendiger). Bovendien wordt de arm ter hoogte 
 van de bevestiging opgevuld met een verstevigingsmof.

Snelle opening
F (fast): 1,5 sec: maximale armlengte 3470 
N (normal): 3,3 sec: maximale armlengte 4500 
S (slow): 5,0 sec: maximale armlengte 6200

Draaipunten
Gelagerd d.m.v. kogelkoppelingen en spanringlagers.

Stuurschakeling
De ingebouwde BR380 microcontroller is geschikt voor een ruim toepassingsgebied
(zoals 3-drukknop, wisselimpuls, start met automatisch hersluiten, lusstart, aansturing rood/ 
groen lichtkoppel, ...) Mits toevoeging van de optionele communicatiesoft kan de BR380 recht-
streeks aangestuurd worden vanuit een gebouwenbeheer- of domoticasysteem
(incl. toestandsmelding in de betreffende systemen).

Thermisch
Magnetische motorbeveiligingsschakelaar.

Handopening
Noodkruk: krukingang enkel beschikbaar voor bevoegden. Toegang beschermd door een veilig-
heidsonderbreker. Deze veiligheidsonderbreker is voorzien van een “monteursstand met autore-
set”

Armlengte tot: 3m20 3m47 4m20 4m50 5m20 6m20
F = 1,5s R1970 R2970 R3470 
 C2200 C3200
N = 3,3s R1970 R2970 R3470 R4000 R4500
 C2200 C3200  C4200
S = 5,0s R2970 R2970 R3470 R4000 R4500 R5000
 C3200 C3200  C4200  C5200 C6200

Groen = Aanbevolen     Rood = Opgelet met voetgangers     Paars = Geen intensief gebruik
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Onze dienstverlening staat 
voor veiligheid & zekerheid

PASS Toegangsystemen B.V. 
Adres Van Damstraat 8
   Postbus 15
   9843 ZG Grijpskerk
Telefoon  0594 – 510 330
Fax  0594 – 510 440
Email info@passtoegangssystemen.nl
Internet www.passtoegangssystemen.nl

PASS toegangssystemen in Grijpskerk is meer 
dan 15 jaar de specialist in Nederland in het 
leveren, installeren en onderhouden van toe-
gangssystemen. 
 
De systemen kenmerken zich door een uitste-
kende prijs/kwaliteitsverhouding en een lage 
storingsgevoeligheid.

Bij ons complete aanbod hoort een even 
complete dienstverlening. Dat begint bij 
een eerlijk advies. Door goed te luis-
teren inventariseren wij uw wensen.  
Dankzij onze jarenlange ervaring weten wij 
deze te vertalen naar een zo eenvoudig moge-
lijke oplossing met optimaal effect.

U krijgt van PASS altijd een helder voorstel 
waarin een aantal vaste zaken zijn opgenomen:
• De huidige situatie; 
• Een verbetervoorstel;
• Een offerte; 
• Een technische tekening; 
• Evt. een planning m.b.t. de plaatsing.

PASS toegangssystemen is gespecialiseerd in 
toegangssystemen en geeft niet alleen uitste-
kend advies over de systemen, maar levert en 
installeert ze ook voor u!

Kortom, zowel onze producten als onze dienst-
verlening bieden u veiligheid en zekerheid. 

 
PASS werkt voor opdrachtgevers in heel Neder-
land.

Onze professionele producten treft u onder-
meer aan bij:
• MN Service in Den Haag; 
• Stater in Amersfoort; 
• Magnaplaza in Amsterdam; 
• Veiligheidsunit UN in Den-Haag; 
• Schenker transport in Tilburg; 
• Attero in Wijster; 
• Keukenhof in Lisse; 
• Saver in Roosendaal; Bergen op Zoom; 
 Oudenbosch; Ossendrecht; 
• Sportcentrum Kardinge in Groningen. 


