
Toegangscontrolesystemen
NIEUW: Mobiele voertuigbarrière Hörmann OktaBlock

Gecertificeerd volgens BSI PAS68:2013 en IWA-14-1:2013  
of technische richtlijn van de Duitse politie voor mobiele voertuigbarrières



Mobiele voertuigbarrière OktaBlock
Voor het flexibel en gecertificeerd beveiligen  
van evenementen

Voll-
zertifikat

Schutzklasse
SK1B

ge
mäß

 Technischer Richtlinie

der deutschen Polizei

De mobiele voertuigbarrière Hörmann OktaBlock beveiligt 
de toegangswegen en toegangen bij evementen in de 
buitenlucht, tegen doorbrekende voertuigen of andere 
objecten.

Het design van de Hörmann OktaBlock is onopvallend en 
wordt daarom niet als bedreigend ervaren. Zowel in het 
voorjaar tijdens het dorpsfeest, in de zomer tijdens een 
festival of in de winter tijdens de kerstmarkt beveiligt u met 
de mobiele voertuigbarrières de verschillende evenementen 
flexibel en voordelig.

Deze voertuigbarrière is als losstaande module gecertificeerd. 
Daardoor is het in tegenstelling tot veel concurrerende 
producten niet nodig meerdere modules te combineren.  
Dit garandeert een maximale flexibiliteit en waarborgt  
de vluchtmogelijkheden.

Gecertificeerde voertuigbarriëre

De OktaBlock is conform de internationale  
standaarden BSI PAS68:2013 en IWA‑14‑1:2013 
norm‑crashtest „N2/N2A” gecertificeerd.
In deze internationaal erkende crashtest rijdt een 
onbemande vrachtwagen uit de klasse N2/N2A met een 
testgewicht van 7,5 ton en een snelheid van 50 km/h 
tegen een barrière. De daaruit resulterende inslagkracht 
bedraagt 750000 Joule.

De OktaBlock TR is conform de technische richtlijn  
van de Duitse politie voor mobiele voertuigbarrières 
gecertificeerd.
Bij deze nog strengere test wordt zowel een botsing onder 
90° als één onder 45° uitgevoerd. Bovendien wordt de test 
uitgevoerd op nat wegdek en mag het voertuig na de botsing 
niet meer kunnen rijden. De maximale inslagkracht bij deze 
test bedraagt maximaal 986000 Joule.



Alleen bij Hörmann

Afweren van aanrijdingen  
uit elke richting door 
symmetrische constructie

Mobiele voertuigbarrière OktaBlock

Mobiele veiligheid:  
eenvoudig, flexibel, onopvallend

• Kant‑en‑klaar gemonteerde losstaande blokkeringen 
voor het eenvoudig en snel opzetten zonder dat er ter 
plekke bouwkundige maatregelen nodig zijn.

• Flexibele plaatsing als losstaande module, in serie  
met een onbeperkte breedte, versprongen bij een 
sluisopstelling of voor het creëren van vastgestelde 
doorgangslocaties voor nood- en reddingsvoertuigen.

• Flexibele en voordelige beveiliging, waarbij u niet  
bent gebonden aan een vastgelegde tijd of plaats,  
van evenementen en risicogebieden of objecten.

• Geen bewaking voor en tijdens het evenement  
nodig door tegen manipulatie beveiligde constructie

• Eenvoudige en snelle vluchtmogelijkheid door 
onbelemmerde vluchtroutes zonder visuele blokkades

• Niet ontvlambaar, daardoor hoeft er in de planningsfase 
van openbare evenementen minder rekening gehouden  
te worden met onnodige brandlasten

• Onderhoudsvrij door de robuuste constructie

• Onopvallend design dat niet als bedreigend wordt 
ervaren

• Eenvoudige logistiek met standaard heftruck /
vrachtwagen door compacte constructie en takeloog  
in de bovenkant van de poller

Zufahrtskontrollsysteme
Poller, Durchfahrtssperren, Reifenkiller, Hubbalken

Het volledige productassorti-
ment voor toeritbescherming 
vindt u in de hoofdbrochure 
Toegangscontrolesystemen.



Ruimtebesparend transport

De mobiele voertuigbarrières worden 
bijzonder ruimtebesparend getransporteerd. 
De afzonderlijke elementen hebben slechts 
een plek van 800 × 800 mm nodig. Met een 
standaardvrachtwagen met een laadruimte 
van 6 meter kunnen dus 21 modules worden 
getransporteerd.

Tijdbesparing bij het opstellen

De OktaBlock barriéres kunnen met een 
normale kraan of heftruck worden geplaatst en 
zonder speciale technische kennis snel en 
eenvoudig op locatie worden geplaatst of 
verwijderd.

Door een M20-takeloog in de bovenkant van 
de poller kan de voertuigbarrière eenvoudig 
worden verplaatst met een kraan of heftruck 
bij het op- en afbouwen.

Mobiele voertuigbarrière OktaBlock
Eenvoudig toe te passen en een aantrekkelijk reclamemedium

Eenvoudig  

in gebruik

Oppervlak bruikbaar voor 
reclame‑ of informatiedoeleinden

De optionele banners rondom kunnen optimaal 
worden gebruikt voor reclamedoeleinden, 
bijvoorbeeld voor dorpsfeesten of kerstmarkten.

Wij adviseren u graag als u vragen heeft over 
reclamebanners die de aandacht moeten trekken.

Breedte × hoogte
888 mm × 1000 mm



Kerstmarkt 2019/20 in 
Göppingen (in het Duitse 
Baden-Württemberg)

Mobiele voertuigbarrière OktaBlock
Referenties

Kerstmarkt 2019/20 in Kassel 
(in het Duitse Hessen) waarbij 
de pollers in serie zijn geplaatst

Kerstmarkt 2019/20
in Steinhagen (in het Duitse 
Noordrijn‑Westfalen)
Hier zijn pollers als chicane-
sluis geplaatst.

Flexibele 

plaatsing
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Mobiele voertuigbarrière
OktaBlock en OktaBlock TR

OktaBlock OktaBlock TR

Afmetingen van de basisplaat 800 × 800 mm 800 × 800 mm

Hoogte van de basisplaat 30 mm 40 mm

Hoogte van de poller 1250 mm 1250 mm

Diameter van de poller 273 mm 273 mm

Kleur Antracietgrijs RAL 7016* Antracietgrijs RAL 7016*

Gewicht ca. 350 kg ca. 450 kg

Inslagkracht  750000 J  986000 J

Gecertificeerd conform M30, K4, PAS68, IWA14-1 SK1B, TR Pol**

* Optioneel tegen meerprijs in RAL-kleur naar keuze

** Volgens de technische richtlijn van de Duitse politie voor mobiele voertuigbarrières, versie 0.8

OktaBlock
• Als losstaande module gecertificeerd conform 

BSI PAS68:2013 en IWA-14-1:2013 (M30 High 
Security)

• Uitvoering TR als losstaande module 
gecertificeerd volgens de technische richtlijn 
van de Duitse politie voor mobiele 
voertuigbarrières

750000 J
986000 J

Inslagkracht met vernieling
De waarden geven aan bij welke snelheid  
en welk voertuiggewicht een bepaalde 
inslagkracht wordt gegenereerd, waarbij het 
OktoBlock wordt vernield en het voertuig 
wordt tegengehouden.



Mobiele voertuigbarrière OktaBlock
Plaatsingsvarianten

Barrière voor smalle straten en de binnenstad

1200 mm

1

2

3

4

Chicane opstelling V vorm passeerbaar voor gemachtigde voertuigen

Barrière van onbeperkte breedte met de mogelijkheid snel en 
eenvoudig doorlaatmogelijkheden voor gemachtigde voertuigen te 
creëren

V chicane passeerbaar voor gemachtigde voertuigen

Plaatsingsvarianten

De OktaBlock-barrières kunnen 
afzonderlijk, in serie of versprongen 
worden geplaatst. Daardoor kunnen 
individuele beveiligingsconcepten 
worden uitgevoerd, die afgestemd zijn 
op uw specifieke eisen. Bovendien 
bieden de barrières te allen tijde 
onbelemmerde vluchtroutes zonder 
visuele blokkades.

Hörmann OktaBlock is zowel geschikt 
voor smalle straten als voor voet- en 
fietspaden, waarvoor vaak slechts één 
module nodig is om deze volgens de 
normen te beveiligen. Barrières van 
onbeperkte breedte zijn ook mogelijk, 
zoals een sluisplaatsing of vastgestelde 
doorgangslocaties voor nood- en 
reddingsvoertuigen.

Kijk naar de crashtest en video op:
www.hormann.be/mediacenter  
www.hormann.nl/mediacenter 



Hörmann: kwaliteit zonder compromissen

De Hörmann-groep biedt, als enige fabrikant op de internationale  

markt, alle belangrijke bouwelementen uit één hand. Ze worden  

in hooggespecialiseerde fabrieken vervaardigd volgens de nieuwste  

stand van de techniek. Door het overkoepelende verkoop- en  

servicenet in Europa en de aanwezigheid in Amerika en Azië  

is Hörmann uw sterke internationale partner voor hoogwaardige  

bouwelementen. In een kwaliteit zonder compromissen.

GARAGEDEUREN

AANDRIJVINGEN

INDUSTRIEDEUREN

LAAD- EN LOSTECHNIEKEN

ANDERE DEURTYPES

KOZIJNEN

Hörmann KG Amshausen, Duitsland

Hörmann KG Dissen, Duitsland

Hörmann KG Werne, Duitsland

Hörmann Tianjin, China

Hörmann KG Antriebstechnik, Duitsland

Hörmann KG Eckelhausen, Duitsland

Hörmann Alkmaar B.V., Nederland

Hörmann LLC, Montgomery IL, USA

Hörmann KG Brandis, Duitsland

Hörmann KG Freisen, Duitsland

Hörmann Legnica Sp. z o.o., Polen

Hörmann Flexon LLC, Burgettstown PA, USA

Hörmann KG Brockhagen, Duitsland

Hörmann KG Ichtershausen, Duitsland

Hörmann Beijing, China

Shakti Hörmann Pvt. Ltd., India

www.hormann.be
www.hormann.nl
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