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Elektrische dranger 
Elektrische drangers zorgen voor het elektrisch openen of sluiten van 

deuren. Een andere benaming voor elektrische drangers zijn 

deurautomaten.  

Welke elektrische dranger is geschikt? 
Elektrische drangers van ABL beveiliging kunt u exact naar wens krijgen. 

Elektrische drangers van ABL beveiliging zijn geschikt voor dubbele 

deuren, lage kozijnen, vluchtdeuren etc. Maar als specialisten kijken we 

ook naar de zwaarte van de deur, het aantal handelingen dat de automaat moet verrichten, of het 

een binnen of buitendeur is, etc. Kortom een deurautomaat van ABL beveiliging betekend een goede 

oplossing. 

Offerte elektrische dranger 
Wilt u een offerte ontvangen. Een richtprijs kunnen we vrij eenvoudig afgeven. Als specialist geven 

wij u echter ook graag advies. De prijzen van elektrische drangers zijn vaak behoorlijke kostenposten. 

Ons advies is dan ook om niet standaard de goedkoopste te pakken, maar om te kijken welke 

automaat in de situatie geschikt is. De prijs van een elektrische drangers wordt namelijk niet alleen 

bepaald door de aankoopprijs, maar ook door de levensduur, het onderhoud, en het aantal 

storingen! 

Deurautomaten in elke situatie:  
Elektrische drangers van ABL beveiliging zijn geschikt voor dubbele deuren, lage kozijnen, 

vluchtdeuren etc. Maar als specialisten kijken we ook naar de zwaarte van de deur, het aantal 

handelingen dat de automaat moet verrichten, of het een binnen of buitendeur is, etc. Kortom een 

deurautomaat van ABL beveiliging betekend een goede oplossing. 

Elektrische dranger van een merk naar keuze 
Als merkonafhankelijke specialist verkopen wij deurautomaten van diverse merken. Hierbij moet u 

denken aan een Besam deurautomaar, Dorma deurautomaat, Entrematic deurautomaat, Ditec 

deurautomaat, Assa abloy deurautomaat etc. Daarnaast onderhouden we ook andere merken als de 

Faac deurautomaat, Kemko deurautomaat, Kone deurautomaat.  

EN16005 
Deurautomaten van ABL beveiliging voldoen aan de EN16005 normering. 

Tijdens het offerte traject kunt u aangeven of u hier gebruik van wilt maken. 

Afhankelijk van de situatie zijn er dan een aantal elementen verplicht: 

veiligheidssensoren, vingerbeschermingen bij de scharnieren, onderhoud, etc. 
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Waarom een elektrische dranger van ABL beveiliging: 
 Als specialist weten we, wat we moeten toepassen. 

 Als merkonafhankelijke partij, hebben we geen voorkeur om een merk te verkopen, maar 

een oplossing 

 U heeft één aanspreekpunt voor alle elementen 

 Ook elektronische sloten past ABL beveiliging in eigen beheer toe. 

 U maakt gebruik van ons advies, een vakkundige montage, de nazorg, en waar wenselijk het 

onderhoud. 

Meer informatie 
Nog vragen over dit product? Wilt u een offerte voor een deurautomaat? Voor advies, levering en/of 

montage zijn wij u graag van dienst. Mail naar info@ablbeveiliging.nl of bel 0318 48 14 32. 
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