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Beveiligd tegen diefstal Perfect te combineren met
onze hekwerken

Hoogwaardige detectie om uw 
perimeter te beveiligen





Schoon, veilig en altijd plaats.

Uitermate sterk en effectief.

Met de ABC Hekwerk parkeerplaatsbeveiliging is uw auto beveiligd tegen diefstal én is er altijd een plaatsje voor u gereserveerd. 
Mooi twee vliegen in één klap! De robuuste arm, volledig uitgevoerd in INOX, voorzien van een compleet en geavanceerd elektronisch 
bewegingssysteem zorgt ervoor dat dieven het nakijken hebben en dat geen automobilist uw parkeerplek nog kan innemen! 
Met de bijgeleverde handzender is dit beveiligingssysteem eenvoudig te bedienen. 

De ABC Hekwerk parkeerplaatsbeveiliging is er in twee uitvoeringen, te weten de Parksun & Parkline. Beide modellen zijn identiek aan 
elkaar, met dat verschil dat de Parksun variant, gevoed wordt door de zon via een zonnepaneel en dus volledig autonoom werkt. 
Zonder dat er een elektriciteitsvoorziening voorhanden is werkt deze optimaal. De zon doet haar werk, ook als deze een tijdje niet schijnt.



Parkeerbeugel Parksun/Parkline

Afmeting          Hoogte  Gewicht Materiaal Handzender  Zonnepaneel

470 x 750 mm  620mm ca. 19 kg RVS  Ja  Alleen bij Parksun

TECHNISCHE SPECIFICATIES



Eigenschappen

Materiaal

  

Frequentie

Aandrijving

 

Systeemaccu laden

 Bediening 

RVS behuizing.

433 MHz.

12V-motor.

Middels separate lader (230V) of zonnepaneel(alleen bij type Parksun).

Middels handzender (standaar meegeleverd) of externe bedieningsknop.



OFFERTE
OF

GRATIS ADVIES?

Vind een ABC-er uit uw omgeving via ABChekwerk.nl/contact

Direct contact: +31 (0)800 - 222 43 59  /  info@abchekwerk.nl

Voordelig en snel geplaatst door ABC Hekwerk.

Parkeerbeugels van ABC Hekwerk zijn 
gemaakt van een verzwaarde duurza-
me kwaliteit gegalvaniseerd staal. Dit 
zorgt voor een langere levensduur en 
blijvende reservering van je parkeer-

plaats(en).

Uw parkeerplaats altijd beschikbaar 
met onze automatische parkeerbeugel.
Zowel indoor als outdoor te gebruiken.

Heeft u interesse, maar nog wel vragen 
en/of speciale wensen? Parkeer deze 

gerust bij de ABC Hekwerkspecialist bij 
u in de regio. Wij helpen u graag verder.

KWALITEIT

TOEPASSINGEN

OPTIES



Wij zijn ABC Hekwerk

Landelijke dekking met 17
ondernemingen in 

Nederland, Duitsland en België,
kortom altijd dichtbij

Persoonlijk, professioneel
en betrouwbaar

Producten die voldoen aan 
de allerhoogste kwaliteits- 

en veiligheidsnormen

Installatie conform de 
meest uitgebreide 

certificeringen

Al ruim 35 jaar toonaangevend 
in hekwerk, poorten en de 

automatisering daarvan

Oplossingen voor MKB,
industrie, overheid,

verenigingen en particulier




