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Pro nejvyšší stupeň zabezpečení vjezdu je určena hydraulická silniční 
bariéra, jejíž robustní konstrukce tvoří spolehlivou překážku proti 
neoprávněnému vjezdu do vyhrazené zóny. Nejčastějšími příklady použití 
jsou armádní objekty, letiště, elektrárny, výškové budovy, ambasády, 
vládní budovy a podobně.

Konstrukce bariéry tvořená silnými ocelovými plechy svařenými v ochranné 
atmosféře je žárově zinkována pro zajištění vysoké odolnosti proti korozi. 
Špičkový hydraulický agregát umístěný v samostatné skříni zabezpečuje 
společně s elektronickou řídící jednotkou s mikroprocesorem vysokou 
spolehlivost provozu.

Skříň agregátu je vyrobena z ocelového plechu s povrchovou úpravou 
práškovým lakováním a bývá umístěna na chráněném místě ve vzdále-
nosti do 20 m od bariéry, nejčastěji v šachtě pod úrovní terénu, kde je eli-
minováno riziko poškození agregátu při pokusu o neoprávněné vniknutí 
do vyhrazené zóny.

Strong and durable construction of RKB hydraulic road blockers makes 
them a number one choice when it comes to preventing unauthorized 
access to areas or premises that require the highest level of security, such 
as military facilities, airports, nuclear power plants, high-rise structures, 
embassies, government facilities etc.

MIG welded and hot-dip galvanized sturdy steel sheets provide a long 
service life even in the most demanding weather conditions. Electronic 
microprocessor driven control unit together with a powerful hydraulic 
pump in a stand-alone cabinet ensure maximum operating performance 
and reliability.

The powder coated steel cabinet is installed in a secured place within 
20 metres of a road blocker, typically in an underground shaft to eliminate 
the risk of damaging the aggregate during an attempt of unauthorized 
intrusion to the secured perimeter.

Hydraulická silniční bariéra RKB RKB Hydraulic road blocker



Pro objekty vyžadující vyšší stupeň zabezpečení je navržena elektrome-
chanická bariéra. Jednoduchá a přitom velice odolná konstrukce bariéry 
nabízí vysoký stupeň ochrany před neoprávněným vjezdem vozidla při jed-
noduché instalaci do stávající vozovky. Výhodou je také možnost povrchové 
montáže bez dodatečných stavebních prací. 

Rám bariéry tvořený válcovanými profily s žebrovou výztuží je žárově 
zinkovaný. Ocelový plech pohyblivé části tvoří společně s lakovanými 
žaluziemi mechanickou zábranu proti neoprávněnému průjezdu. 

Skříň bariéry je možné podle přání zákazníka dodat v provedení ocelový 
plech s práškovým lakem, nerezový plech s práškovým lakem ve všech 
odstínech RAL nebo nerezový plech s povrchovou úpravou kartáčováním.

Součástí dodávky je semafor s červeným a zeleným světlem pro signalizaci 
povolení průjezdu.

Perfectly fit for areas requiring greater than just a standard level of security. 
Simple yet durable construction provides highly secure and effective access 
control management. ARB road blockers are to be easily embedded into an 
existing roadway. Also, they offer a great advantage of surface installation 
without additional construction works.

A reinforced corrosion-resistant hot-dip galvanized steel frame and 
yellow/black chevron painted curtains provide both visual and mechanical 
barrier to an unauthorized entry.

Control cabinets are available in powder coated steel, powder coated 
stainless steel or brushed stainless steel finishing. Powder coating 
available in any RAL colour.

ARB electromechanical road blockers are delivered with red and green 
traffic lights.

elektromecHanická 
silniční bariéra ARB

ARB electromecHanical 
road blocker



Všestranná automatická závora pro nejširší okruh použití. Výkonný 
pohonný mechanismus umožňuje použití ramene o délce až 5 m na místech 
s vysokou intenzitou provozu. Skříň závory je podle přání zákazníka 
dodávána ve třech variantách – ocelový plech s povrchovou úpravou 
práškovou barvou v odstínech dle vzorníku RAL nebo plech z nerezavějící 
oceli s povrchovou úpravou práškovou barvou ve všech odstínech dle 
vzorníku RAL. Luxusní variantou skříně závory je provedení z nerezavějící 
oceli s povrchovou úpravou kartáčováním.

The most versatile automatic rising barrier. Its high-performance drive 
unit and boom lengths up to 5 metres make AG500 suitable even for 
heavy traffic applications. Control cabinets come in powder coated steel 
or powder coated stainless steel finishing. Powder coating in any RAL 
colour. Whether it is necessary to meet the overall look and feel of the site 
or to provide enhanced resistance to gritting salts and weather conditions, 
control cabinets in brushed stainless steel finishing are also available.

automatická závora AG500 AG500 automatic rising barrier



Robustní automatická závora pro délky ramene až 9 m určená pro 
použití v průmyslových aplikacích. Velmi odolná pohonná jednotka 
zajišťuje dlouhou životnost i v těch nejtěžších provozních podmínkách. 
Kromě průmyslových objektů je častým místem použití rovněž technické 
zabezpečení dálničního provozu. 

Podle přání zákazníka je možné dodat skříň závory ve třech variantách. 
Základní z ocelového plechu s povrchovou úpravou práškovou barvou 
s obsahem zinku v odstínech dle vzorníku RAL. Pro vysokou odolnost 
proti posypovým prostředkům je výhodné řešení skříně z nerezavějící 
oceli s povrchovou úpravou práškovou barvou dle vzorníku RAL. Také 
je možné objednat skříň závory z nerezového plechu s povrchovou 
úpravou kartáčováním.

AG900 is a robust automatic rising barrier for boom lengths up to 9 metres, 
intended for industrial applications. Heavy-duty drive unit ensures a long 
service life and trouble-free operation in the most demanding conditions. 
Also, AG900 is often used for traffic management on motorways.

Control cabinets are available in zinc-rich powder coated steel finish. 
Powder coated stainless steel and brushed stainless steel finishing is also 
available, providing an enhanced resistance to gritting salts and weather 
conditions. Powder coating in any RAL colour.

automatická závora AG900 AG900 automatic rising barrier



Vysokorychlostní automatická závora s délkou ramene do 3 m a časem 
otevření 1,2 s určená pro aplikace s nepřetržitým provozem a vysokou 
hustotou provozu. Nejčastější použití nachází v závorových parkovacích 
systémech, dálničních mýtných systémech a u čerpacích stanic. Pohonná 
jednotka je konstrukčně koncipována do nejtěžších provozních a klimatic-
kých podmínek. 

Skříň závory je možné podle přání zákazníka dodat v provedení ocelový 
plech s práškovým lakem, nerezový plech s práškovým lakem ve všech 
odstínech RAL nebo nerezový plech s povrchovou úpravou kartáčováním.

High-speed automatic barrier with 100% duty rating and operating time 
of 1.2 s, especially designed for heavy traffic applications, such as parking 
systems, toll stations or petrol stations. Available for boom lengths up 
to 3 metres. Powerful drive unit performs flawlessly even in the most 
demanding operating and weather conditions.

Control cabinets come in powder coated steel, powder coated stainless 
steel or brushed stainless steel finishing. Powder coating available in any 
RAL colour.

vysokorycHlostní 
automatická závora AGM1

AGM1 HigH-speed 
automatic barrier



Zcela nová koncepce automatické závory s délkou ramene do 3 m a časem 
otevření 1,2 s určená pro použití v závorových parkovacích systémech. 
Výjimečný design s využitím kompozitních materiálů přináší vysokou 
užitnou hodnotu. Originální řešení pohonné jednotky zajišťuje dlouhou 
životnost závory v těch nejtěžších provozních a klimatických podmínkách. 
Jedinečné rameno závory rovněž z kompozitních materiálů je osazeno LED 
technologií pro vyšší bezpečnost provozu. Robustní ocelový rám v kombinaci 
s prvky z kompozitních materiálů zajišťuje vysokou mechanickou odolnost 
proti poškození. Dle přání zákazníka je možné dodat v jakémkoli barevném 
provedení dle vzorníku RAL.

AGF3 introduces a new concept of automatic rising barriers with 100% duty 
rating and operating time of 1.2 s designed for parking systems. Available 
for boom lengths up to 3 metres. Original drive unit featuring a three-phase 
motor ensures a long service life even in the most demanding operating 
and weather conditions. Eye-catching composite control cabinet and boom 
with integrated traffic LED lights give added value to safety and fluent 
traffic flow. Robust steel frame together with composite materials provide 
a great resistance to mechanical damage. Control cabinets are available 
in RAL any colour.

nová třífázová 
automatická závora AGF3

AGF3 – new tHree-pHase 
automatic rising barrier



Manuální závora s vysoce odolnou konstrukcí a uzamykatelná v obou kon-
cových polohách slouží k zabezpečení vyhrazených prostor s nízkou frek-
vencí provozu. Povrchová úprava je možná ve dvou provedeních – žárové 
zinkování nebo práškové lakování ve všech odstínech dle vzorníku RAL. 
K dispozici pro délky ramene až 9 m. Pro pohodlnou obsluhu je rameno 
vyváženo protizávažím. Pro zvýšení odolnosti proti vandalismu je možné 
uzamykání ramene v dolní poloze do protilehlé podpěry ramene.

This manually operated rising barrier with boom lengths up to 9 metres 
is a great choice for areas with low traffic density. Manufactured from robust 
steel sections with a boom lockable in both end positions, manual barriers 
provide excellent access control management while ensuring maximum 
cost-efficiency. Barrier arm with counterweight is perfectly balanced, 
which makes manual opening and closing really easy and comfortable, 
even with the longest boom. Steel barrier frame and counterweight are 
available in powder coated or hot-dip galvanized finishing. Colouring 
according to RAL scheme.

manuální závora HB900 HB900 manual rising barrier



Zcela jedinečné řešení nabízí automatická závora s horizontálním pohybem 
ramene s délkou do 7 m. Nejčastější použití těchto závor je v oblasti zabez-
pečení provozu na dálnicích a zcela nenahraditelná je pro zabezpečení pro-
vozu v tunelech. Robustní pohonná jednotka zajišťuje vysokou spolehlivost 
provozu v těžkých provozních podmínkách.

Podle přání zákazníka lze dodat skříň závory ve třech různých provede-
ních. Základní variantou je ocelový plech s povrchovou úpravou práško-
vou barvou s podílem zinku v odstínech dle vzorníku RAL. Pro vysokou 
odolnost proti posypovým prostředkům je výhodné řešení skříně z nere-
zavějící oceli s povrchovou úpravou práškovou barvou dle vzorníku RAL. 
Také je možné objednat skříň závory z nerezového plechu s povrchovou 
úpravou kartáčováním.

A truly unique approach to traffic management on motorways offers AGH7 
automatic barrier with a horizontally operated boom suitable for boom 
lengths up to 7 metres. Essential for traffic control, especially in tunnels 
where space efficiency is crucial and application of regular vertically 
operated automatic barriers is limited.

Control cabinets are available in zinc-rich powder coated steel finish. 
Powder coated stainless steel and brushed stainless steel finishing is also 
available, providing an enhanced resistance to gritting salts and weather 
conditions. Powder coating in any RAL colour.

automatická Horizontální 
závora AGH7

AGH7 automatic 
Horizontal barrier



Parkovací systém EcoPark II nabízí komplexní řešení problematiky 
automatizovaného výběru parkovného. Robustní a vysoce stabilní řídící 
software umožňuje nepřetržitou kontrolu nad chodem všech připojených 
zařízení. Díky stavebnicovému řešení lze celý systém kdykoliv rozšířit 
nebo doplnit již instalované systémy o další části. Dokonalý design 
zařízení a využití moderních kompozitních materiálů zaručuje dlouhou 
životnost i v náročných provozních podmínkách. Technologie čárového 
kódu zaručuje nízké provozní náklady. Dle přání zákazníka je možné 
dodat v barevném provedení dle vzorníku RAL. Parkovací systémy jsou 
dodávány ve třech variantách (Basic, Optimal, Comfort) v závislosti na 
velikosti parkoviště a požadavcích ze strany zákazníka.

EcoPark II is a second generation of automatic parking system, offering 
a comprehensive traffic management solution for collecting parking fees 
and generating revenue for all sizes of application, ranging from smallest 
car parks to complex projects, such as airports, shopping malls and 
municipal systems. Robust and stable central control system ensures 
continuous control and monitoring of all running subsystems and devices. 
Modular approach allows to upgrade an existing parking system at any 
time. State of the art design and modern composite materials ensure a long 
service life in the most demanding conditions, while barcode technology 
provides maximum operating cost efficiency. Unified colour design of all 
devices available in any RAL colour.

parkovací systém 
ECOPARK II

ECOPARK II 
automatic parking system



Pohodlný průchod osob a spolehlivý mechanismus jsou důležité vlast-
nosti tohoto turniketu, který je určen pro místa s vysokou intenzitou po-
hybu osob. Časté použití je například pro vstupy do kancelářských budov 
a průmyslových areálů. Kompaktní design a jednoduchá instalace dávají 
předpoklady pro nejširší spektrum použití. Elektromagnetický mechanis-
mus s hydraulickým tlumičem rázů zajišťuje dlouhou životnost a tichý chod 
turniketu. Karoserie je dodávána v provedení ocelový plech s práškovým 
lakem ve všech odstínech RAL nebo z nerezového plechu s povrchovou 
úpravou kartáčováním. Výhodou řešení je snadná instalace různých přístu-
pových systémů pro kontrolu průchodu. 

Secure access control, fast, comfortable passage and reliable operation. 
This is what you would expect from a pedestrian access control device. 
With ATR waist high bi-directional tripod turnstiles you get it all and even 
more. High-performance electromagnetic motor and hydraulic shock 
absorbers deliver superior performance in the most intensive pedestrian 
movement areas, such as entrance halls of office building and industrial 
parks. Any combination of fail-secure or fail-safe is possible. ATR tripod 
turnstiles are available in powder coated steel or brushed stainless steel 
finishing. Powder coating in any RAL colour.

kompaktní obousměrný 
turniket ATR800

ATR800 compact waist 
HigH tripod turnstile



Rozšířená konstrukce karosérie turniketu umožňuje použití široké škály 
čtecích zařízení přístupových systémů pro kontrolu průchodu osob, 
včetně vstupenkových systémů a mincovních automatů pro jednorázově 
placený vstup.

Pohodlný průchod osob a spolehlivý mechanismus jsou důležité vlast-
nosti tohoto turniketu, který je určen pro použití v místech s vysokou 
intenzitou pohybu osob, například vstupy do kancelářských budov a prů-
myslových areálů. Kompaktní design a jednoduchá instalace dávají před-
poklad pro nejširší spektrum použití. Elektromagnetický mechanismus 
s hydraulickým tlumičem rázů zajišťuje dlouhou životnost a tichý chod 
turniketu. Karoserie je dodávána v provedení ocelový plech s práškovým 
lakem ve všech odstínech RAL nebo z nerezového plechu s povrchovou 
úpravou kartáčováním.

Offering the same advantages as compact ATR800 tripod turnstiles, 
the spacious yet still compact construction of ATR900 allows to attach 
an extensive range of readers, payment and ticketing system devices and 
other accessories, providing added value to usability and versatility.

High-performance electromagnetic motor and hydraulic shock absorbers 
deliver superior performance in the most intensive pedestrian movement 
areas, such as office building and industrial parks. Any combination of 
fail-secure or fail-safe is possible. ATR tripod turnstiles are available in 
powder coated steel or brushed stainless steel finishing. Powder coating 
in any RAL colour.

obousměrný 
turniket ATR900

ATR900 waist HigH 
tripod turnstile



S důrazem na maximální bezpečnost osob v uzavřených prostorách je 
navržen turniket s automatickými sklopnými rameny. V případě nutnosti 
toto řešení umožní volný průchod turniketem, například z důvodu 
požárního poplachu. Turniket umožňuje připojení k systémům EZS a EPS, 
čímž je zabezpečeno automatické fungování této funkce bez nutnosti 
zásahu obsluhy. 

Kompaktní design a jednoduchá instalace dávají předpoklady pro nejširší 
spektrum použití. Elektromagnetický mechanismus s hydraulickým 
tlumičem rázů zajišťuje dlouhou životnost a tichý chod turniketu. 
Karoserie je dodávána v provedení ocelový plech s práškovým lakem ve 
všech odstínech RAL nebo z nerezového plechu s povrchovou úpravou 
kartáčováním.

For maximum personnel and guest safety, ATR1000 waist high turnstiles 
are equipped with an enhanced fail-safe system featuring automatic 
anti-panic folding arms. By remote signal or in case of power outage 
the barrier arms fold down clearing the passageway for free passage in 
case of fire alarm or other emergency cases. Linking the turnstiles to an 
electronic security or fire alarm system provides fully automatic operation 
of anti-panic functionality.

High-performance electromagnetic motor and hydraulic shock absorbers 
deliver superior performance in the most intensive pedestrian movement 
areas, such as office building and industrial parks. Any combination 
of fail-secure or fail-safe is possible. ATR tripod turnstiles are available in 
powder coated steel or brushed stainless steel finishing. Powder coating 
in any RAL colour.

turniket s automatickou 
anti-panic Hlavou ATR1000 BR

ATR1000 BR tripod turnstile 
witH automatic anti-panic arms



Pro aplikace s požadavkem na regulaci průchodu do vymezené zóny 
pomocí poplatku je navržen turniket s mincovním automatem, který 
umožňuje výběr požadované částky různými druhy mincí v jedné ze dvou 
přednastavených měn. V případě přeplatku požadované částky je přeplatek 
vrácen ze zásobníků mincí.

Kompaktní design a jednoduchá instalace dávají předpoklady pro nejširší 
spektrum použití. Elektromagnetický mechanismus s hydraulickým tlumi-
čem rázů zajišťuje dlouhou životnost a tichý chod turniketu. Karoserie je 
dodávána v provedení ocelový plech s práškovým lakem ve všech odstínech 
RAL, nebo z nerezového plechu s povrchovou úpravou kartáčováním.

Coin operated turnstile designed especially for paid access applications, 
such as public conveniences etc., where the need is not only to limit 
undesirable access but also to generate revenue. Coin acceptor is able 
to accept two currencies simultaneously, while refunding up to four 
denominations.

High-performance electromagnetic motor and hydraulic shock absorbers 
deliver superior performance in the most intensive pedestrian movement 
areas. Any combination of fail-secure or fail-safe is possible. Turnstiles 
are available in powder coated steel or brushed stainless steel finishing. 
Powder coating in any RAL colour.

turniket s mincovním 
automatem ATR900 CA

ATR900 CA coin operated 
tripod turnstile



Elektromechanická branka v nerezovém provedení je důležitým doplňkem 
jak tripodových turniketů řady ATR, tak rotačních turniketů řady ATLX. 
Konstrukce umožňuje také montáž skleněného křídla branky. Jednotný 
design s výše uvedenými turnikety dává celé sestavě ucelený vzhled 
a vytváří atraktivní příjemné prostředí v místě použití. Podle přání zákazníka 
lze dodat v povrchové úpravě leštěná nebo kartáčovaná ušlechtilá ocel.

Elegant stainless steel electromechanical swing gate with a stainless steel 
or transparent or semitransparent glass wing is perfect for stand-alone 
application or as a suplement to pedestrian flow management systems. 
Its clean and stylish design, matching with any of our waist high turnstile 
series and railings, offers number of options for creating sophisticated 
solutions while making the whole space complete and attractive. Available 
in shiny or brushed finishing.

elektromecHanická 
branka ATL900

ATL900 electromecHanical 
swing gate



Nerezový blokovací rotační turniket elegantního vzhledu, vyrobený 
z ušlechtilé oceli se špičkovou povrchovou úpravou je určen zejména pro 
použití ve vstupních halách budov státní správy, pojišťoven, kancelářských 
budov a výrobních firem. Vysoká odolnost konstrukce umožňuje použití i ve 
výrobních provozech, ale i sportovních zařízeních.

Stylish stainless steel waist high turnstile not only looks good but offers 
an effective way of managing guest and staff flow. Ensuring that the 
design aspects of the space are maintained, ATLX turnstiles commonly 
find their application in entrance halls of companies, financial institutions, 
government buildings, office buildings etc. Their durable construction 
makes them ideal for production and sports facilities.

turniket pro kontrolu 
přístupu ATLX

ATLX waist HigH 
revolving turnstile



Nerezový blokovací rotační turniket se skleněnými zábranami nabízí 
jedinečné designové řešení. Atraktivní kombinace skla a ušlechtilé oceli 
se špičkovou povrchovou úpravou je ideální pro dokonale architektonicky 
vyřešené interiéry. Nejčastější použití turniketů je ve vstupních halách 
kancelářských budov, budov státní správy a ostatních komerčních 
i nekomerčních prostor.

Stylish stainless steel waist high turnstile combined with transparent 
or semitransparent glass wings not only looks good but offers an effective 
way of managing guest and staff flow in VIP areas or entrance halls. Ideal 
for architecturally impressive interiors, ensuring that the design aspects 
of the space are maintained, the ATLX-C turnstiles commonly find their 
application in financial institutions, office buildings, government buildings 
and many other non-commercial and commercial premises.

turniket pro kontrolu 
přístupu ATLX-C

ATLX-C waist HigH 
revolving turnstile



Plnorozměrný motorový industriální turniket je určen pro použití v nej-
náročnějších podmínkách. Je dodáván ve třech typech povrchové úpravy 
dle přání zákazníka. Žárově zinkovaný povrch, práškové lakování povrchu 
ve všech odstínech RAL nebo v celonerezovém provedení. Celá konstrukce 
je doplněna horním kompozitovým krytem s vysokou odolností. Barevné 
řešení krytu je možné na přání zákazníka v jakémkoliv odstínu RAL. Uplat-
nění těchto turniketů je převážně v oblasti zabezpečení vstupu do sportov-
ních a průmyslových areálů. Svou konstrukcí zajišťují vysokou odolnost 
proti vandalismu a neoprávněnému průchodu do vyhrazených prostor.

High-performace bi-directional full-height turnstile designed for 
heavy-duty applications and intensive pedestrian movement areas, 
such as industrial parks, sports complexes, stadiums etc. Durable 
weatherproof construction reinforces unauthorized entry protection and 
provides added value where vandalism is a risk. Available in powder 
coated, hot-dip galvanized or stainless steel finishing. Composite roof 
and powder coating in any RAL colour.

plnorozměrný industriální 
turniket ATF600

ATF600 
full-HeigHt turnstile



Plnorozměrný motorový industriální turniket je určen pro použití v nej-
náročnějších podmínkách. Je dodáván ve třech typech povrchové úpravy 
dle přání zákazníka. Žárově zinkovaný povrch, práškové lakování povrchu 
ve všech odstínech RAL nebo v celonerezovém provedení. Celá konstrukce 
je doplněna horním kompozitovým krytem s vysokou odolností. Barevné 
řešení krytu je možné na přání zákazníka v jakémkoliv odstínu RAL. Uplat-
nění těchto turniketů je převážně v oblasti zabezpečení vstupu do sportov-
ních a průmyslových areálů. Svou konstrukcí zajišťují vysokou odolnost 
proti vandalismu a neoprávněnému průchodu do vyhrazených prostor.

High-performace bi-directional full-height turnstile designed for 
heavy-duty applications and intensive pedestrian movement areas, 
such as industrial parks, sports complexes, stadiums etc. Durable 
weatherproof construction reinforces unauthorized entry protection and 
provides added value where vandalism is a risk. Available in powder 
coated, hot-dip galvanized or stainless steel finishing. Composite roof 
and powder coating in any RAL colour.

plnorozměrný industriální 
turniket ATF600

ATF600 
full-HeigHt turnstile



Komplexní řešení problematiky vjezdu do areálů nabízí mobilní buňka 
MB-AG2. Jedná se o řešení, ve kterém je integrováno stanoviště ostrahy 
s automatickými závorami. Toto základní řešení může být podle přání 
zákazníka rozšířeno o další technologické prvky, jako jsou například vážní 
systémy, přístupové karetní systémy s technologií RFID, systémy dlouhého 
dosahu čtení přístupových karet, systémy čtení registračních značek vozidel, 
kamerové systémy a podobně. Všechny tyto dílčí systémy mohou být 
integrovány do jednotného řídícího systému CRS dle požadavku zákazníka 
tak, aby byly splněny všechny požadované funkce. Výhodou celého řešení je 
vysoká variabilita funkcí, mobilita celého zařízení a nízké pořizovací náklady 
bez dodatečných nákladů na stavební přípravu. Dlouholetými zkušenostmi 
ve výrobě jednotlivých komponent je zaručena vysoká kvalita celku 
a dlouhá životnost i v nejsložitějších provozních podmínkách.

Mobile access control units provide highly sophisticated and fully 
customizable solution for temporary or permanent vehicle access 
management while ensuring maximum cost-efficiency. Guard post and 
automatic rising barriers come as a single unit, which enables to transport 
it easily to any location. When new need arises, units can be simply loaded 
and moved to another location. No additional costruction works are 
required. Simply connect to power and gain control over vehicle access 
immediately. Mobile access control units can be interfaced to numerous 
applications, such as weighing systems, RFID access card systems, long 
range proximity readers, license plate recognition systems, surveillance 
systems etc. Regardless of working or weather conditions, AUTOGARD is 
able to deliver mobile access control units meeting your individual needs 
and requirements.

mobilní buňka 
se závorami MB-AG2

MB-AG2 mobile veHicle 
access control unit



Jedinečné a zcela nezaměnitelné řešení vstupu do vyhrazených prostor 
nabízí mobilní vstupní kontejner MB-ATR. Dle přání zákazníka je možné 
dodat v provedení s jedním až čtyřmi kusy turniketů ATR. Podle počtu po-
užitých turniketů se úměrně mění velikost stanoviště ostrahy. Celé řešení 
je vhodně doplněno rolovací mříží, která slouží k uzavření průchodu v době, 
kdy není možný vstup do sledované zóny. Barevné provedení kontejneru 
je možné dle vzorníku RAL. Turnikety je možné dodat ve třech variantách 
provedení karoserie. Na přání zákazníka je možné doplnění přístupového 
identifikačního systému s technologií RFID přístupových karet nebo tech-
nologií čárového kódu pro vstupenkové systémy. Rovněž je možné použití 
biometrických čteček pro místa s nejvyšším stupněm zabezpečení. Vysoká 
variabilita navrženého řešení umožňuje splnění všech požadavků zákazní-
ka na zabezpečení průchodu do a z vyhrazeného prostoru včetně přesné 
evidence přítomných osob. Nejvyšší kvalita použitých komponent zaručuje 
vysokou užitnou hodnotu systémového řešení s dlouhou životností i v ná-
ročných provozních podmínkách.

MB-ATR4 offers a truly unique and efficient mobile solution for temporary 
or permanent pedestrian access management. A single unit consisting of 
a guard post and one to four waist high turnstiles can be easily transported 
to any location. When new need arises, unit can be easily loaded and moved 
to another location. Depending on the number of turnstiles, guard post size 
changes accordingly. Requiring no additional construction works, MB-ATR4 
gives you immediate control over pedestrian movement. Mobile pedestrian 
access control units can be delivered with any advanced access control 
system, such as RFID access card systems, barcode readers integrated 
with a ticketing system or with biometric readers for sites requiring the 
top level of security. Integrated roller grille provides additional value to 
site security, preventing any unauthorized access when MB-ATR4 is not 
operated. Waist high turnstiles are available in powder coated steel or 
brushed stainless steel finishing. Colour design in any RAL colour.

vstupní kontejner 
MB-ATR4

MB-ATR4 mobile pedestrian 
access control unit



Jedinečné a zcela nezaměnitelné řešení vstupu do vyhrazených prostor nabízí 
mobilní vstupní kontejner MB-ATF. Dle přání zákazníka je možné dodat v prove-
dení s jedním až třemi kusy plnorozměrných turniketů ATF. Podle počtu použitých 
turniketů se úměrně mění velikost stanoviště ostrahy. V době, kdy není přítomna 
ostraha, mohou být turnikety provozovány v automatickém režimu a průchody 
turnikety jsou umožněny pouze oprávněným osobám nebo mohou být turnikety 
uzamčeny a tím není umožněn žádný průchod. Režim provozu si navolí provozova-
tel dle aktuální potřeby. Barevné provedení kontejneru je možné dle vzorníku RAL. 
Turnikety je možné dodat ve třech variantách povrchové úpravy – práškové lako-
vání dle vzorníku RAL, žárové zinkování, nebo provedení z nerezové oceli. Na přání 
zákazníka je možné doplnění přístupového identifikačního systému s technologií 
RFID přístupových karet nebo technologií čárového kódu pro vstupenkové systé-
my. Rovněž je možné použití biometrických čteček pro místa s nejvyšším stupněm 
zabezpečení. Vysoká variabilita navrženého řešení umožňuje splnění všech poža-
davků zákazníka na zabezpečení průchodu do a z vyhrazeného prostoru včetně 
přesné evidence přítomných osob. Nejvyšší kvalita použitých komponent zaručuje 
vysokou užitnou hodnotu systémového řešení s dlouhou životností i v těžkých pro-
vozních podmínkách.

MB-ATF3 offers a truly unique and efficient mobile solution for temporary or 
permanent pedestrian access management. A single unit consisting of a guard 
post and one to three full-height turnstiles can be easily transported to any 
location. When new need arises, unit can be simply loaded and moved to another 
location. Depending on the number of turnstiles, guard post size changes 
accordingly. Requiring no additional construction works, MB-ATF3 gives you 
immediate control over pedestrian movement. When no security guards are 
present, turnstiles can be either set to automatic mode, allowing only authorized 
personnel to pass through, or locked, denying all access attempts. Mobile 
pedestrian access control units can be delivered with any advanced access control 
system, such as RFID access card systems, barcode readers integrated with 
a ticketing system or with biometric readers for sites requiring the top level of 
security. Optional roller grille provides additional value to site security, preventing 
any unauthorized access when MB-ATF3 is not operated. Full-height turnstiles 
are available in powder coated steel, hot-dip galvanized or brushed stainless steel 
finishing. Colour design in any RAL colour.

vstupní kontejner 
MB-ATF3

MB-ATF3 mobile pedestrian 
access control unit



AUTOGARD spol. s r.o., Nová 32, 664 41 Popůvky, Czech Republic

GPS: 49°10‘40,5“N, 16°29‘28.5“E

tel.: +420 545 214 149, mobil: +420 724 202 405, e-mail: autogard@autogard.cz

www.autogard.cz

URS is a member of Registrar of Standards (Holdings) Ltd.
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