
MHTMTM MicroDrive – Szlabany dla najnowocześniejszych rozwiązań w zarządzaniu parkingami

Magnetic.Parking



Magnetic – odkryj różnicę

Każdy człowiek patrzy na świat z własnej indywidualnej 

perspektywy i im większą ma świadomość tej indywidu-

alności tym bardziej odkrywa i odczuwa swoje potrzeby. 

Tę prawdę możemy metaforycznie odnieść do inno-

wacyjnego rozwiązania jakim jest rodzina szlabanów 

MHTMTM MicroDrive fi rmy Magnetic Autocontrol.

Każdy może więc indywidualnie określić własne wyma-

gania odnośnie zastosowania szlabanów, począwszy od 

najprostszych, a skończywszy na najbardziej  prestiżo-

wych rozwiązaniach.

Za każdym projektem i rozwiązaniem stoi człowiek.

To właśnie kryterium jako najistotniejsze jest brane pod 

uwagę w trakcie projektowania i rozwoju rodziny 

MicroDrive. W efekcie powstała niepowtarzalna gene-

racja szlabanów dostosowana do potrzeb operatorów 

obiektów oraz użytkowników urządzeń.

W trakcie procesu produkcyjnego stosujemy najnowsze 

technologie oraz używamy materiałów przyjaznych

dla środowiska naturalnego. Dzięki dużej elastyczności 

nasze centrale sterujące umożliwiają podłączenie do 

najbardziej zaawansowanych systemów.

Oprogramowanie jest proste w użyciu oraz umożliwia 

konfi guracje dostosowane do własnych potrzeb.

Odkryj różnicę.

• Zespół napędowy MHTMTM MicroDrive

• Szlaban z ramieniem VarioBoom

•  Kontrola bezpieczeństwa poprzez

zintegrowane detektory pętli indukcyjnych

• Aluminiowa obudowa szlabanu

•  Odporna na korozję rama podstawy

szlabanu

• 3 warianty zastosowań i wyposażenia



 

Korzyści z zastosowania najnowszych technologii

Co sprawia, że rozwój technologiczny staje się sztu-

ką tworzącą arcydzieło? Unikalna koncepcja zespołu 

napędowego? Kontrola jakości? Wydajność? Czy może 

wzornictwo?

Rodzina MHTMTM MicroDrive to innowacyjna technolo-

gia napędowa. Niskie koszty utrzymania, wysokie osiągi 

i prędkość otwierania to tylko kilka wartych uwagi 

zalet. Zespół napędowy wraz ze zintegrowaną jednost-

ką sterującą oraz kompaktową przekładnią o wysokiej 

wydajności zaskakuje niewielkim rozmiarem.

Rozwiązanie to pozwala w znacznym stopniu zreduko-

wać liczbę niezbędnych elementów, co przekłada się na 

istotne zmniejszenie kosztów zakupu i eksploatacji. 

To rewolucyjne rozwiązanie napędowe uzupełnione zostało 

przez nowoczesną centralę sterującą MGC wyposażoną w 

zintegrowane detektory pętli indukcyjnej. Łatwość progra-

mowania zapewnia duży wyświetlacz LCD i przyciski ste-

rujące. W zależności od wersji możliwa jest prosta i szybka 

obsługa centrali zarówno na miejscu jak i na odległość.

Staranny dobór materiałów wpływa na najwyższą użytecz-

ność i sprawność naszych urządzeń. Aluminiowa obudowa 

gwarantuje wysoką odporność na warunki atmosferyczne 

a co za tym idzie zapewnia atrakcyjny wygląd szlabanu w 

długim okresie. 

Ergonomiczna konstrukcja pozwala na wygodny dostęp do 

zespołu napędowego z obydwu stron. Dostęp do centrali 

sterującej możliwy jest od góry po zdjęciu pokrywy górnej co 

przez serwisantów postrzegane jest jako bardzo duże udogod-

nienie. Również łatwa i szybka jest zmiana wersji szlabanu z 

prawo na lewo-stronną. Specjalny, wygięty kształt ramienia 

zwiększa jego widoczność co podnosi bezpieczeństwo użytko-

wania.

Przejazd możliwy jest już w momencie podniesienia ramie-

nia pod kątem 35o, dzięki czemu w godzinach największego 

natężenia ruchu może przejechać większa ilość pojazdów. Ma to 

szczególne znaczenie gdy dostępny jest tylko jeden pas ruchu. 

Pozostaje tyko wybrać wersję najlepiej odpowiadającą własnym 

potrzebom.
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Wymiary i osiągi

Nasze szlabany zostały zaprojektowane, skonstruowane 

i przetestowane zgodnie z najnowszymi standardami i 

dyrektywami. Spełniają one wymagania UL, organizacji 

określającej zasady dopuszczenia produktów na rynek 

Stanów Zjednoczonych jak również odpowiednich dyrek-

tyw Unii Europejskiej. 

Posiadamy certyfi katy zgodności CE, jak również sto-

sujemy się do wymagań Dyrektywy EMC 2004/108/EC, 

Dyrektywy Niskonapięciowej 2006/95/EC oraz podsta-

wowych wymagań Dyrektywy Maszynowej 2006/42/EC. 

Co więcej, działamy zgodnie z  systemem zarządzania 

jakością ISO 9001:2008.

Dane techniczne Parking Parking Pro Parking Select

Długość ramienia 3,5 m 3,5 m 3,5 m

Czas otwarcia/zamknięcia 1,8 s 1,3 s 1,3 s

Sprawność 100%

Napięcie zasilania szeroki zakres od 85 V do 264 V

Częstotliwość 50/60 Hz

Maksymalny pobór mocy 35 W 95 W 95 W

Wymiary obudowy (szer. gł. wys.) 300 x 345 x 915 mm

Ciężar bez ramienia 40 kg

Stopień ochrony IP 54

Zakres temperatur pracy od - 30oC do + 50oC



Wybierz swój szlaban

Magnetic.Parking
Szukasz prostego niskokosztowego szlabanu, a nie 

chcesz rezygnować z osiągów i jakości?

W takim przypadku wybierz Magnetic.Parking.

• Wiele zastosowań w wersji podstawowej

• Czas otwarcia 1,8 s

•  Kontrola bezpieczeństwa poprzez zintegrowane 

detektory pętli indukcyjnych

• Funkcje dodatkowe

Szlabany Magnetic.Parking wyposażone są we wszystkie 

podstawowe funkcje wymagane do zarządzania ruchem 

na praktycznie każdym nawet wielopoziomowym par-

kingu.

Magnetic.Parking Select
Jeżeli oczekujesz czegoś wyjątkowego oraz potrzebujesz szlaba-

nu skrojonego na twoje potrzeby wybierz nasz najwyższy model 

Magnetic.Parking Select.

•  Funkcje zaprojektowane zgodnie z indywidualnymi potrze-

bami

•  Możliwość rozszerzenia funkcji centrali poprzez dodatkowe 

moduły

•  Kontrola bezpieczeństwa poprzez zintegrowane detektory 

pętli indukcyjnych

• Czas otwarcia 1,3 s

• Prawie wszystko zawarte w standardzie

Szlaban Magnetic.Access Select jest w stanie zaspokoić nawet 

najbardziej wyszukane potrzeby. Stanowi on połączenie funkcjo-

nalności z ponad 50-cio letnim doświadczeniem.

Magnetic.Parking Pro
W przypadku zastosowań wymagających zwiększonej 

funkcjonalności oraz  pracy na parkingach wymagają-

cych obsługi przejazdów o najwyższej intensywności 

ruchu, najlepszym rozwiązaniem jest wysokiej jakości 

szlaban Magnetic.Access Pro.

• Ponadstandardowa ilość opcji działania

• Czas otwarcia 1,3 s

•  Możliwość rozszerzenia funkcji centrali poprzez 

dodatkowe moduły

•  Kontrola bezpieczeństwa poprzez zintegrowane 

detektory pętli indukcyjnych

• Większa ilość funkcji dodatkowych

Szlaban Magnetic.Parking Pro jest rozwiązaniem prze-

znaczonym do w pełni profesjonalnych zastosowań, 

dzięki czemu zadowoli zarówno dostawców systemów 

parkingowych jak i zarządców oraz użytkowników 

parkingów.



Magnetic – partner globalny

Do dziś zaufali nam klienci w prawie 100 krajach. Profesjonalizm i potencjał rozwojowy organizacji zaczynamy zauważać już przy wjeździe do niej. „Pokaż mi swój szlaban a powiem Ci

kim jesteś”. Dzięki legendarnej już niezawodności naszych szlabanów pomagamy w optymalizacji kontroli ruchu pojazdów oraz w podnoszeniu zysków naszych klientów.

Od 2012 roku fi rma Magnetic Autocontrol należy do grupy FAAC. 

FAAC Polska Sp.z o.o.
ul. Kopijników 12
03-274 Warszawa
tel: 22 814 14 22 fax: 22 814 20 24
email: faac@faac.pl
www.faac.pl


