
FEND OFF  
PROTECTION DEVICE

mobiel verkeersinformatiesysteem geïntegreerd in een lichtbalk

TACTIC

Smart solutions for mobility and road safety



Derde generatie full LED multicolor display met 360° signalisatie.

45° draaibaarheid (zowel naar links als naar rechts)

Een enkele vaste bediening voor het complete ver-

keersinformatiesysteem en de geluids- en lichtsignali-

satie op een touch screen in het voertuig, alsook door 

middel van een tablet inclusief geluidswaarschuwing 

bij het sluiten. 

Blauwe signalisatie op de 4 hoeken, alley 
lights en oranje SignalMaster achteraan. 

Touchscreen in de cabine

Tablet



Met de TACTIC op een politievoertuig is het niet langer 

noodzakelijk om een tweede voertuig (voor de begelei-

ding) bij een ongeval in te zetten. Met slechts een voertuig 

kan men de interventiezone beveiligen en het naderend (of 

aankomend) verkeer in de juiste banen leiden. Het paneel 

wordt gedraaid naar het inkomend verkeer om het te leiden 

en een beveiligingszone te vormen. De signalisatie van de 

geïntegreerde lichtbalk verbetert bovendien de zichtbaar-

heid en waarschuwt het verkeer voor eventueel gevaar.

1 VOERTUIG
om het VERKEER  
te STUREN

 › Rijden met opengeklapt display tot en met  
130 km/u mogelijk 

 › Gemakkelijk gebruik 

 › Duurzaam

 › Onderhoudsvriendelijk

Perfect aangepast aan het dak van het voertuig

Fend Off Position
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Technische Specificaties

Paneel

Afmetingen display 1084 x 464 mm

Resolutie 256 pixels

Inzetbaarheid tot 130 km/h in max. 12 seconden

Draaibaarheid tot 45° links/rechts in 5 seconden

Berichten 250 aangeleverde icoontjes

Lichtbalk

Totale afmeting 1370 x 1104 x 240 mm

Omschrijving 4 hoeken met blauwe of oranje LED, alley lights en oranje SignalMaster

Voeding 12V (laag verbruik)

Algemeen

Gewicht 65 kg

Sturing touch screen en tablet of smartphone (Android)

Werkingstemperatuur van -30°C tot +55°C

Homologaties NEN EN 12966 - NVN-ENV 12694 - NEN-EN-ISO 12100 - ECE 65

Offerte, Advies, Info - Neem contact met ons:

  Rauwers s.a. www.rauwers.be

78-86 rue François-Joseph Navez  |  1000 Bruxelles  |  Tél:  + 32 (0)2 240 09 00  |  Fax:  + 32 (0)2 216 05 25  |  E-mail: info@rauwers.be

facebook.com/rauwersbelgium

Stéphane Leclercq 
West-Vlaanderen en Henegouwen

  +32(0)478 27 61 97

   sleclercq@rauwers.be

Bert De Smedt
Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant

  +32(0)473 47 30 70

   bdesmedt@rauwers.be

Alain Geeraerts
Antwerpen en Brussel NL

  +32(0)479 89 21 09

   ageeraerts@rauwers.be

Jo Diriken
Limburg, Kempen en Vlaams-Brabant

  +32(0)499 86 76 69

   jdiriken@rauwers.be
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