
PARKEERKLIKBEUGEL

De parkeerklikbeugel van Falco heeft inmiddels in 

grote aantallen haar weg gevonden in Europa.

Soms is het namelijk nodig, met name op openbare 

plaatsen, de parkeerplaatsen veilig te reserveren.

Met de Falco parkeerbeugel bent u verzekerd van 

uw parkeerplaats.

PARKEER

KLIK

ONTGRENDELING | v ia  europrof ielc i l inder

DUURZAAM | conform cr i ter ia  inkopen

PARKEERPLAATS | afbakening

BEUGEL

FALCO BV • WEITZELWEG 8 • 7671 EJ • POSTBUS 18  7670 AA VRIEZENVEEN 
T 0546 55 44 44 • F 0546 56 11 15 • E INFO@FALCO.NL •  I WWW.FALCO.NLV O O R  E E N  M O O I E R E  B U I T E N W E R E L D



PARKEERKLIKBEUGEL

De Falco parkeerklikbeugel is al jaren de perfecte oplossing 

voor uw parkeerplaatsafbakening. De parkeerbeugel klikt au-

tomatisch vast op het moment dat hij rechtop gezet wordt 

door de gebruiker.

Ontgrendeling van de parkeerbeugel gaat via de eigen sleu-

tel via de in de beugel gemonteerde europrofielcilinder.

Voordelen

De cilinder in de middenpoot van de parkeerbeugel zorgt er-

voor dat onbevoegden niet zomaar, zonder sleutel, de beugel

om kunnen klappen. Bij juiste plaatsing kan de beugel ook 

dienen als beperkte bescherming tegen diefstal van de auto. 

Echter de beugel is hier niet voor ontworpen.

De parkeerbeugel is handig verpakt in een doos met boor-

sjabloon zodat u de montagepunten makkelijk kunt bepalen.

- Indien uitgevoerd met optioneel leverbare reflecterende 

banden is de beugel goed zichtbaar, ook in het donker, en 

is er dus minder kans op schade.

- In verhouding tot andere vergelijkbare systemen in de 

markt heeft het duurzame Falco product een gunstige 

prijs/ prestatie verhouding dankzij de productie in eigen 

huis.

- Bij de keuze met betonplaat wordt de beugel in neerge-

klapte toestand verzonken in de optionele betonplaat. Er 

zijn dan geen hinderlijke uitstekende delen. Hierdoor is 

de kans op struikelgevaar van de argeloze voetganger 

minimaal. Daarnaast is er aanmerkelijk minder kans op 

beschadiging van de parkeerbeugel zelf.

Toepassingen

Met name in stadscentra en bij appartementencomplexen, 

waar vaak een tekort aan parkeerplaatsen is, is de Falco par-

keerbeugel een goede oplossing. Eigenlijk overal waar sprake

is van vaste parkeerplaatsen is de Falco parkeerbeugel on-

misbaar.

Kleuren

De thermisch verzinkte delen kunnen aanvullend gepoeder-

coat worden in een standaard RAL kleur. U heeft hier de keuze

uit ruim 190 kleuren.

Naast de esthetische keuze verlengd u met een aanvullende

poedercoating de levensduur van het product. Door het 

schuiven van de middenpoot kan echter op den duur wel be-

schadiging optreden van de poedercoating.

Bij Falco worden de producten voor het poedercoaten ther-

misch verzinkt.

KWALITEITSZORG, ONDERHOUD & SERVICE

Klik hier voor meer informatie over kwaliteitszorg, onder-

houd en service.
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http://www.falco.nl/kwaliteit/
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TECHNISCHE GEGEVENS PARKEERKLIKBEUGEL

Constructiegegevens

De parkeerbeugel is van ronde buis 47,62 mm. De inschuif-

bare middenpoot, waarin de klikconstructie is opgenomen, is

samengesteld uit koker 40x40 mm en 34x34 mm.

De 3 fraai gevormde voetplaten zijn voorzien van 2 gaten hart

op hart 102 mm. De cilinder wordt beschermd tegen weer-

sinvloeden door een neoprene lip. De cilinder heeft, zoals elk

slot, regelmatig onderhoud nodig.

Maatvoering

De Falco parkeerbeugel heeft een breedte van 950 mm breed

en is 460 mm hoog. Door deze hoogte komt de parkeerbeugel

uit ter hoogte van de bumper. Doordat de middenpoot 325 

mm naar achteren staat is het een stabiele constructie. Neer-

geklapt is de parkeerbeugel 735 mm breed.

Montage parkeerbeugel

Voor de montage leveren we een solide betonplaat. Deze be-

tonplaat (310 kg) neemt de parkeerbeugel in neergeklapte po-

sitie volledig op waardoor de kans op schade aan de beugel 

of auto minimaal is.

We adviseren de beugel zo te plaatsen dat deze bij ontgren-

deling naar binnen klapt. Indien de lengte van de parkeer-

plaats dit toelaat kan de beugel na inparkeren weer overeind 

gezet worden.

De parkeerbeugel is handig verpakt in een doos met boorsja-

bloon. De beugel is geheel voorgemonteerd.

Onderhoud

De Falco parkeerbeugel is door het materiaalgebruik in een 

thermisch verzinkte uitvoering onderhoudsvrij. Indien er ad-

ditioneel gekozen wordt voor een poedercoating, dan is on-

derhoud noodzakelijk. Zoals overal hebben de cilinders in de

parkeerbeugel wel onderhoud nodig!

Varianten

Poedercoating van de parkeerbeugel, de beugel voorzien 

van rode reflecterende banden voor betere zichtbaarheid en 

aangebrachte nummering zijn een paar voorbeelden van de 

mogelijkheden.

Verder zijn er cilinder varianten. De levering is standaard met

een europrofielcilinder met 3 sleutels. U heeft de keuze uit 

verschillend- en gelijksluitend. Daarnaast zijn ook hoofdsleu-

telsystemen leverbaar.
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PARKEERKLIKBEUGEL

omschrijving  artikelnummer

Stalen parkeerbeugel van buis 48 mm, 

afmeting 95x45 cm met telescopische middenpoot 40x40 mm/34x34 mm 

en europrofielcilinder met 3 sleutels, verschillend sluitend, 

inclusief montagemateriaal voor betonplaat, ter vervanging 02.622.000

Stalen parkeerbeugel van buis 48 mm, 

afmeting 95x45 cm met telescopische middenpoot 40x40 mm/34x34 mm 

en europrofielcilinder met 3 sleutels, verschillend sluitend, 

inclusief montagemateriaal voor betonplaat, verpakt in doos 02.622.000D

Stalen parkeerbeugel van buis 48 mm met rode reflecterende banden, 

afmeting 95x45 cm met telescopische middenpoot 40x40 mm/34x34 mm 

en europrofielcilinder met 3 sleutels, verschillend sluitend, 

inclusief montagemateriaal, ter vervanging voor betonplaat 02.622.005

Stalen parkeerbeugel van buis 48 mm met rode reflecterende banden, 

afmeting 95x45 cm met telescopische middenpoot 40x40 mm/34x34 mm 

en europrofielcilinder met 3 sleutels, verschillend sluitend, 

inclusief montagemateriaal voor betonplaat, verpakt in doos 02.622.005D

Stalen parkeerbeugel van buis 48 mm, 

afmeting 95x45 cm met telescopische middenpoot 40x40 mm/34x34 mm 

en europrofielcilinder met 3 sleutels, gelijksluitend, 

inclusief montagemateriaal voor betonplaat, ter vervanging 02.622.050

Stalen parkeerbeugel van buis 48 mm, 

afmeting 95x45 cm met telescopische middenpoot 40x40 mm/34x34 mm 

en europrofielcilinder met 3 sleutels, gelijksluitend, 

inclusief montagemateriaal voor betonplaat, verpakt in doos 02.622.050D

Stalen parkeerbeugel van buis 48 mm met rode reflecterende banden, 

afmeting 95x45 cm met telescopische middenpoot 40x40 mm/34x34 mm

en europrofielcilinder met 3 sleutels, gelijksluitend, 

inclusief montagemateriaal voor betonplaat, ter vervanging 02.622.055

Stalen parkeerbeugel van buis 48 mm met rode reflecterende banden, 

afmeting 95x45 cm met telescopische middenpoot 40x40 mm/34x34 mm 

en europrofielcilinder met 3 sleutels, gelijksluitend, 

inclusief montagemateriaal voor betonplaat, verpakt in doos 02.622.055D

Prefab betonplaat afmeting 119x89x12,5 cm, gewicht 310 kg, 

met M8 betonschroefhulzen en afwateringsgaten 02.622.101
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