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Voor de slagbomen van de Elka Parking, Toll, Industrial en Koloss 
series zijn tal van accessoires beschikbaar, die de slagboom 
aanvullen of verbeteren in bepaalde toepassingen.

Schaarhekken worden op de slagboom gemonteerd en vouwen 
samen bij het openen van de slagboom. Als de slagboom dicht is, 
geeft een schaarhek een betere bescherming tegen indringers 
die onder de slagboom doorkruipen of over de slagboom heen 
springen.

Voor plaatsen waar de hoogte beperkt is, zoals in parkeergarages, 
biedt de knikarm kit een oplossing. Met deze kit wordt de 
slagboom in twee delen verdeeld, waarbij het uiteinde van de 
slagboom horizontaal blijft en het geheel dus veel lager uitkomt 
dan een klassiek slagboom uit één stuk.

Voor de langere slagbomen zijn vaste of verstelbare vangpalen 
beschikbaar. Deze zorgen voor het opvangen van de slagboom 
in gesloten stand. Hierdoor worden de mechanische onderdelen 
van de aandrijving minder belast.
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Schaarhek 75

Schaarhek 150

Knikmast Verstelbare vangpaal met magneet
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SCHAARHEK 75
• Hekwerk uit gewalste aluminium latten, wit of wit/rood
• Hoogte 750 mm, wordt onder de slagboom gehangen.

SCHAARHEK 150
• Hekwerk van ronde aluminium buizen, wit of wit/rood
• 1500 mm hoog, boven en onder de slagboom geplaatst
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KNIKMAST KIT
• Kit voor het ombouwen van een rechthoekige mast tot een 

knikmast

VASTE OF VERSTELBARE VANGPAAL
• Vangpaal voor het opvangen van de slagboom 
• Verkrijgbaar als vaste paal of de hoogte verstelbaar
• Ook verkrijgbaar met magneet van 2000 N en verstelbaar

De inhoud van deze productfiche is louter informatief.  
Segaf wijst alle verantwoordelijkheid voor eventuele fouten of wijzigingen af.


