
Toegangscontrolesystemen
NIEUW: vaste High Security pollers  
met een vlakke plaatfundering van slechts 200 mm hoog



F 275-M30-900 SF
• Voor montage bij hoog aangelegde 

voedingskabels of bijvoorbeeld boven 
parkeergarages

• Zeer kleine inbouwdiepte van slechts 200 mm 
voor wegdekken met asfalt

• Optioneel: inbouwdiepte van 300 mm voor 
wegdekken met bijvoorbeeld straatstenen

• Een zo lange rij als nodig dankzij meerdere 
pollers

• Afzonderlijke hoekopstelling in een hoek  
van 90 °, 45 ° en 30 °

• Ook geschikt voor hellingen en dalingen

• Harmonische look in combinatie  
met meerdere High Security pollers  
met dezelfde uitstraling

• Kostenbesparing wat betreft 
grondwerkzaamheden en minder  
montage-inspanningen dankzij  
montagemodule  met verstevigd staal

Informatie over de uitrustingsmogelijkheden  
vindt u op pagina 4.

F 275-M30-900 SF

Diameter 273 mm

Hoogte 900 mm

Inbouwdiepte voor combinatie  
met asfalt (standaard)

200 mm

Inbouwdiepte voor bijvoorbeeld 
combinatie met straatstenen (optioneel)

300 mm

Gecertificeerd conform 
(voorwaarde: standaardbodem-
bevestiging voor 3 cilinders)

PAS68, IWA14-1, 
M30, K4

Inslagkracht met vernieling 750000 J

Inslagkracht zonder vernieling 250000 J

Vaste poller SF
met een vlakke plaatfundering  
van slechts 200 mm hoog
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Standaardbodembevestiging met 3 vaste cilinders

Standaardbodembevestiging met 1 vaste cilinder (opstelling in bewegingsrichting 
midden, optioneel rechts en links)

Standaardbodembevestiging met 2 vaste cilinders (opstelling in bewegingsrichting 
midden / rechts, opstelling midden / links ook mogelijk)
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Vaste poller SF
Uitvoeringen, opstellingen en afmetingen

HIGH SECURITY

Module met 1 of 2 pollers

Bodembevestiging met 1 poller  of 2 pollers  
voor uitbreiding van de standaardbodembevestiging

Hoekopstellingen

Beslagset 0 ° / 30 ° / 45 ° voor het koppelen van 
bodembevestigingen bij een oneven ondergrond

Module met 3 pollers in hoek van 90 °

Bodembevestiging in hoek van 90 °  
met 3 vaste pollers

Opstelling op helling of daling

Beslagset voor het koppelen van bodembevestigingen 
op stijgende / dalende ondergronden (ook mogelijk 
in combinatie met een hoekopstelling). De maximaal 
mogelijke helling of daling is 2,4 ° (ca. 42 mm bij 
lengte van 1 m).

Maataanduiding

Standaardbodembevestiging met 3 vaste cilinders 
en inbouwdiepte van 200 mm

Alle maten in mm

A SA F R

1 2

42 mm

0 – 45°

3



Toegangscontrolesystemen
Pollers, wegblokkeringen, tyre killers
Wereldwijde innovatie: High Security poller met elektromechanische aandrijving

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

Toegangscontrolesystemen
Slagbomen, slagboominstallaties, betaalsystemen

Bekijk de brochures Toegangscontrolesystemen voor 
meer informatie en het volledige productaanbod
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Vaste poller SF
Optionele uitrustingen

Stalen 
oppervlakken
• Anti-

roestbeschermlaag

• Laklaag in RAL  
naar keuze

LED-verlich-
tingsstrepen
• Betere zichtbaarheid 

’s nachts

• Geheel omlopend

Roestvrijstalen 
oppervlakken
• V2 A of V4 A

• K180 (geslepen)

• Laklaag in RAL  
naar keuze

www.hormann.be
www.hormann.nl


