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Elke dag, van ‘s ochtends tot ‘s avonds, bewegen we en brengen 
wij de steden met onze producten tot leven.
Onze doelstelling is de levensstijl van onze klanten te verbeteren, 
door dagelijkse handelingen, die van fundamenteel belang zijn, 
te vereenvoudigen en te automatiseren. 
Daarom ontwerpen en maken wij innovatieve, functionele 
en veilige oplossingen voor elke automatiserings- en 
controlevereiste van toegangen voor voetgangers en voertuigen. 
De kwaliteit, de dienstverlening en de betrouwbaarheid van onze 
producten worden aangetoond door meer dan 50 jaren van 
groei en succes in de hele wereld.
Dit is FAAC Group.



1965. In Emilia, in de provincie 
Bologna - waar van oudsher cre-
ativiteit en ondernemingslust sa-
mengaan - schatte onze oprichter 
Giuseppe Manini de grootse toe-
komst van de automatiseringen 
goed in. En dus besloot hij de Fab-
brica Automatismi Apertura Can-
celli (Fabriek voor de Automatise-
ring van het Openen van Hekken) 
op te richten.

Er zijn slechts weinig jaren no-
dig om te ontdekken dat dit het 
juiste idee is en FAAC wordt, voor 
alle Italianen, het synoniem voor 
‘‘hekopener’’. 

Deze pioniersgeest, altijd op 
zoek naar het beste, heeft in al 
die jaren niet stilgestaan en heeft 

al onze acties gekenmerkt.
Naast het ontwikkelen van de 

hydraulische technologie tot unie-
ke niveaus in het internationale 
panorama, is FAAC, inderdaad, de 
eerste geweest die de mogelijk-
heden van regelelektronica met 
microprocessor en miniaturisering 
voor toepassing op afstandsbe-
dieningen juist heeft ingeschat. 
En de 75 internationale octrooi-
en zijn niets anders dan de certi-
ficering van deze passie voor on-
afgebroken werk van research en 
innovatie. De in de laatste twintig 
jaar verzamelde ervaring heeft de 
ontwikkeling van nieuwe techno-
logische oplossingen ook op an-
dere gebieden mogelijk gemaakt: 

automatisering van garagedeu-
ren, automatische slagbomen, 
toegangen voor voetgangers, be-
weegbare verkeerspalen, buismo-
toren en parkeersystemen.

Vandaag de dag, met vijftig jaar 
historie achter de rug en dankzij 
een constante groei op elk gebied 
van de automatisering en toe-
gangscontrole, is de droom van 
onze oprichter uitgekomen. FAAC 
is geëvolueerd tot een grote multi-
nationale industriële Group: meer 
dan 2.300 personen in dienst op 
de vijf continenten, 32 eigen com-
merciële bedrijven in 24 naties en 
een netwerk van meer dan 80 lan-
den dat bediend wordt door offici-
ele distributeurs.

FAAC Group: vanouds groot

FAAC Group  
en haar waarden

Research, kwaliteit, 
betrouwbaarheid, klanttevredenheid.



 RESEARCH  
EN INNOVATIE

 Passie bij de research naar nieuwe 
oplossingen en bij de optimalisering van 
de bestaande.

 Op die manier werkt onze hele 
organisatie om elke dag steeds betere 
producten te ontwerpen.

 KWALITEIT
 De constante controle van de 

leveranciers van de grondstoffen 
en de fabricageprocessen - volledig 
gerealiseerd binnen de Group - zijn de 
richtlijnen van ons dagelijks handelen.

 BETROUWBAARHEID 
EN VEILIGHEID

 Al onze producten worden onderworpen 
aan de meest nauwkeurige tests om 
de betrouwbaarheid mettertijd ervan 
te verifiëren. De nauwgezette naleving 
van de internationale voorschriften 
garandeert de volledige veiligheid voor 
de mens en het milieu.

 KLANTTEVREDENHEID
 Wij werken opdat onze oplossingen een 

harmonieus antwoord zijn op de dagelijkse 
vereisten. Wij houden de markt aandachtig 
in te gaten om vooraf nieuwe behoeften te 
leren kennen en interpreteren. 

 Op die manier verzekeren wij de 
tevredenheid van onze klanten. De huidige 
en de toekomstige.

 ETHISCHE GEDRAGSCODE
 FAAC heeft sinds juli 2016 vrijwillig een 

eigen Ethische Gedragscode toegepast 
als leidraad voor zowel het gezamenlijke 
als de individuele gedrag; de toepassing 
van de daarin opgenomen beginselen zal 
betrekking moeten hebben op zowel de 
naleving van de van kracht zijnde normen 
als de eerbiediging van de morele waarden 
die alle bedrijven van de Group inspireren.  
Deze waarden worden als onontbeerlijk 
beschouwd door wie tot doel heeft om 
altijd en in ieder geval te handelen met 
billijkheid, eerlijkheid, eerbiediging van de 
waardigheid van anderen, zonder enige 
vorm van discriminatie.



5 decennia
Een historie die de geschiedenis veranderd heeft

In 1965 merkt Giuseppe Manini, op dat moment aannemer, op dat 
de hekken van flatgebouwen altijd open blijven staan. Men moet 
uit de auto stappen om ze te openen, maar niemand keert terug op 
zijn stappen om ze weer te sluiten.
De oplossing? Die ligt daar, in zijn vindingrijkheid!
Net zoals de grote uitvinders die hem voorgingen, realiseert Manini 
op volledig ambachtelijke wijze kleine meesterweken van hydrau-
lische technologie.
Op die manier ontstaat het basisproduct van FAAC: de ondergrond-
se 750, het eerste automatische bewegingssysteem voor hekken.
Na de 750 volgt de 400, het eerste model met naar buiten open-
slaande vleugels, en de belangrijkste producten van het huidige 
hydraulisch aangedreven assortiment die het creëren van een daad-
werkelijk verkoopnetwerk voor de distributie ervan nodig maken.

1965/74 
  EEN GENIALE 

OBSERVATIEGEEST!

1975/1984 
  HET IDEE WERKT  

EN HOE!

1985/1994
  HET ELEKTRONISCHE 

TIJDPERK BREEKT AAN

NIEUWE FILIALEN
 1979   Het FAAC-filiaal in Zwitserland 

wordt geopend
 1981   Het FAAC-filiaal in Frankrijk 

wordt geopend
1984   Het FAAC-filiaal in Duitsland 

wordt geopend

NIEUWE FILIALEN
1985   Het FAAC-filiaal in het Verenigd 

Koninkrijk wordt geopend 
1988    Het FAAC-filiaal in de Verenigde 

Staten wordt geopend
1989    FAAC Electronics in Ierland 

wordt geopend, als gevolg van 
de overname van ELAB 

1990    Het FAAC-FILIAAL  
in Spanje wordt geopend

1994   De overname van GENIUS 
VINDT PLAATS

Met de ontwikkeling van de elektronica en de implementatie van een 
technologie die tot op dat moment alleen gereserveerd was voor de 
branche van de Personal Computers, begint er ook een nieuw tijdperk 
voor de producten van FAAC: nu ontstaan inderdaad de elektronische 
printplaten met microprocessor die het creëren van installaties moge-
lijk maakt die veel verder reiken dat de opdracht Open/Sluit!
Nieuwe oplossingen, steeds meer octrooien.
De introductie van de elektromechanische producten vergroot het 
assortiment en het gebruik: zuiniger technologie, zonder in te boeten 
op de kwaliteitsstandaard. 
Parallel, wordt doorgegaan met de bescherming van de ideeën met een 
lange lijst van octrooien, waaronder de tweemaal toekomstige zender 
met Self Learning -technologie (Huidige SLH) zich onderscheidt.

In deze jaren ontstaat de eerste grote ‘‘weddenschap’’: van verfijnd 
ambachtelijk werkstuk wordt de productie een industrieel seriepro-
ces, dat in staat is de kwalitatieve standaards te handhaven.
De expansie en de consolidatie.
De eerste filialen worden geopend die, rechtstreeks verbonden met 
de centrale vestiging, de verspreiding van de producten naar het 
buitenland garanderen. 
Parallel beginnen de eerste opleidingscursussen, onmisbaar om de 
eerste gespecialiseerde verkoopkracht te creëren en vooral ‘‘op te 
leiden’’.



De technologie SMT (Surface Mount Technology) wordt ontwik-
keld en, met deze gebeurtenis, worden de afmetingen van de print-
platen aanzienlijk beperkt en dientengevolge ook de afmetingen 
van alle producten die ze bevatten. De miniatuurzender leidt de 
weg naar het concept van de afstandsbediening op zak, zoals we 
die tegenwoordig kennen. 
De invoering van CAD 3D versnelt alle prototyping-processsen en 
de vervaardiging van de uitrustingen voor de onderdelen.

2005/2010 
  INNOVATIE EN 

VEILIGHEID

2011/16
  DIVERSIFICATIE EN 

HET ONTSTAAN VAN 
EEN GLOBALE GROUP

1995/2004
  GROTE TECHNOLOGIE, 

KLEINE AFMETINGEN
NIEUWE FILIALEN EN OVERNAMES 
1999  Overname van SPAZIO ITALIA
2002   Het FAAC-filiaal in Polen wordt 

geopend - Het FAAC-filiaal in 
Scandinavië wordt geopend - 
Het FAAC-filiaal in België wordt 
geopend - Het FAAC-filiaal in 
China wordt geopend - Overname 
van het Franse bedrijf VOLTEC

NIEUWE FILIALEN EN OVERNAMES 
2005    Het FAAC-filiaal in India wordt 

geopend
2006    Overname van het Italiaanse bedrijf 

ALTRON
2007    Overname van het Scandinavische 

bedrijf DAAB - Het FAAC-filiaal in 
Australië wordt geopend

2008    Het FAAC-filiaal in Dubai wordt 
geopend

2010   Overname van het Spaanse bedrijf 
CLEM SA - Overname van het 
Nederlandse bedrijff ALTRON

2011  Overname van het Nederlandse 
bedrijf KEMKO, het Schotse 
bedrijf DSS, het Zwitserse 
bedrijf ZEAG en het Ierse bedrijf 
NATIONAL AUTOMATION

2012   Het FAAC-filiaal in Turkije wordt 
geopend - Het FAAC-filiaal in 
Rusland wordt geopend

2012   Overname van het Duitse bedrijf 
MAGNETIC AUTOCONTROL 
GROUP - Overname van het 
Amerikaanse bedrijf DATAPARK 
- Overname van het Braziliaanse 
bedrijf ROSSI INDUSTRIAS 
ELETROMECANICA

2013   Het filiaal HUB ITALIA wordt 
geopend 

2014   Overname van het Amerikaanse 
bedrijf CTR. 

2016   Overname van de Zuid-Afrikaanse 
bedrijf CENTURION SYSTEMS

De richtlijnen en de doelstellingen van de nieuwe uitdaging van de 
FAAC Group worden geïmporteerd: een wereldwijde speler in het inter-
nationale panorama worden. 
Om dat te doen, is het noodzakelijk de eigen aanwezigheid ook op 
andere gebieden, grenzen aan de in de afgelopen 4 decennia bekende, 
uit te breiden.
De overname van leaderbedrijven in Europa en de Verenigde Staten in 
de sector van parkeersystemen met inning van parkeergelden en in die 
van de toegangscontrole, vormt de basis van de ontwikkeling van 3 op 
afzonderlijke markten toegespitste Business Units, maar die profiteren 
van belangrijke technologische en productionele synergiën.
De drie Business Units ontstaan: 
• FAAC Simply Automatic (Access Automation)
• HUB Parking Technology (Parking)
• MAGNETIC (Access Control)
Bovendien gaat de ontwikkeling van de territoriale dekking in opko-
mende geografische locaties door.

De 24V-technologie wordt geïmplementeerd die een betere rege-
ling van de motor mogelijk maakt en bovendien perfect voldoet aan 
de nieuwe voorschriften, zonder extra veiligheidsvoorzieningen te 
introduceren.
Gepersonaliseerde oplossingen 
De massale en herhalende ervaring van de industriële productie 
voldoet niet meer optimaal aan de stijgende vraag naar producten 
die aan persoonlijke wensen zijn aangepast. 
FAAC past dus het Toyota System toe en de productielijnen 
worden One Piece Flow.



FAAC Group 
Een constante groei

OMZET VAN DE GROUP 
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FAAC Group
Personen die hun medewerking
verlenen
De geest van samenwerking, die de mensen die in de bedrijven van de Group werken inspireert, is het 
belangrijkste ingrediënt van ons samenzijn. Het bewustzijn van de functies en de taken die vervuld 
moeten worden is de lijm van onze organisatie om winnende strategieën uit te werken en grote onder-
nemingssuccessen te bereiken.



Elke functie binnen de FAAC Group is belangrijk. Degene die 
ontwerpt en produceert, degene die contact onderhoudt met de 
klant, degene die zich bezighoudt met de marketing en de verkoop. 
‘‘Samen’’ is ons motto. 

De FAAC Group is wereldwijd aanwezig. Dat is hoe wij punctuele 
antwoorden geven op alle veelzijdige behoeften van de verschillen-
de markten.

RESOURCES VAN DE 
GROUP PER FUNCTIE

 GEOGRAFISCHE 
ONDERVERDELING 
VAN DE RESOURCES 
VAN DE GROUP

Administratie en FinanciënProductie en Logistiek

APAC (Azië en Gebied in de Stille Oceaan)

Noord- en Oost-Europa

100% = 2366 personen

100% = 2366 personen

Gegevens 2016

Gegevens 2016

Noord- en Zuid-Amerika

Afrika & Midden-Oosten

Marketing & Verkoop

Zuid- en West-Europa 
& Middellandse-Zeelanden

Research & Development 
en Technische bijstand

12%

8%

16%

36%

17%

20%

30%

39%

22%



FAAC Group is wereldwijde 
aanwezigheid

32 commerciële bedrijven in 24 landen

Australië
Oostenrijk
België
Brazilië
Bulgarije
Canada
China
Arabische Emiraten
Frankrijk
Duitsland
Ierland
India

Maleisië
Nigeria
Nederland
Polen
Rusland
Zuid-Afrika
Spanje
Zweden
Zwitserland
Turkije
Verenigd Koninkrijk
Verenigde Staten

AANWEZIGHEID VAN 
RECHTSTREEKSE FILIALEN 
WERELDWIJD



MOEDERBEDRIJF
Italië - Zola Predosa, Bologna



Industrias Rossi Eletromecanica 
Vestiging en productielocatie  
Brasilia - Brazilië

FAAC Bulgaria EAD 
Productielocatie 
Tutrakan - Bulgarije

FAAC Group betekent 
gekwalificeerde productie

Eigen productiebedrijven 
in 17 landen

Australië
Brazilië
Bulgarije
Frankrijk
Duitsland
India
Ierland
Italië
Maleisië
Nederland
Spanje
Zweden
Verenigd Koninkrijk
Verenigde Staten
Zuid-Afrika

EIGEN PRODUCTIELOCATIES IN 
DE VOLGENDE LANDEN



Magnetic Autocontrol Group 
Vestiging en productielocatie 
Schopfheim - Duitsland

Centurion Systems 
Vestiging en productielocatie 

Johannesburg - Zuid-Afrika

FAAC Electronics 
Productielocatie  
Dublino - Ierland

FAAC Group - Headquarters  
Vestiging en   hoofdproductielocatie Zola 

Predosa, Bologna - Italië

MOEDERBEDRIJF
Italië - Zola Predosa, Bologna



FAAC Group omvat drie 
Business-eenheden

Dankzij de interne ontwikkeling en gerich-
te overnames van belangrijke leadermaat-
schappijen is FAAC vandaag de dag een grote 
internationale Group, georganiseerd in drie 
business-units, elke daarvan gericht op de 
ontwikkeling van nieuwe ideeën, producten 
en diensten op het eigen specifieke werkge-
bied. Er is slechts één doel: het best tege-
moet komen aan de eigen referentiemarkt.

FAAC Simply Automatic is de 
businessunit van FAAC Group 
gewijd aan de sector toegangsau-
tomatiseringen. Als een natuurlij-
ke evolutie van de core business 
waarmee FAAC meer dan 50 jaar 
geleden op de markt is gekomen, 
omvat deze unit tegenwoordig 
vier productielijnen.

FAAC GROUP STAAT VOOR 
ACCESS AUTOMATION



Magnetic Autocontrol is de busi-
ness-unit van de FAAC Group die 
zich bezighoudt, met haar twee 
productielijnen, met de continue 
research naar innovatieve oplos-
singen voor de toegangscontrole 
in alle productionele en commerci-
ele sectoren.

 FAAC GROUP STAAT  
VOOR ACCESS CONTROL

HUB Parking Technology is de FAAC Group Busi-
ness Unit die de ontwikkeling, productie, installa-
tie en dienst na verkoop behartigd van de merken 
FAAC , ZEAG en DATAPARK.
Via de lokale filialen en verdelers wordt HUB 
Parking Technology vertegenwoordigt in alle 
continenten.

FAAC GROUP  
STAAT VOOR PARKING



•  Aandrijfmechanismen voor 
vleugelpoorten

•  Aandrijfmechanismen voor 
schuifpoorten

•  Automatische slagbomen voor 
residentiële en commerciële 
omgevingen

•  Automatisering kantelpoorten en 
sectionaal poorten voor garages

•  Operators voor vouwpoorten en 
industriële sectionaal poorten

•  Geautomatiseerde systemen 
voor rolluiken

•  Buismotoren voor 
zonneschermen

•  Universele automatiseringen 
voor zware deuren, ramen en 
brandkleppen

•  Verkeerspalen voor gebruik 
‘‘in de stad’’ en voor gebruik 
als ‘‘beveiliging’’

•  Toegangscontrolesystemen 
voor voetgangers

• Inbraakalarmsystemen

•  Energiebesparende ingangen met schuifdeuren
•   Automatische ingangen met vleugels
•   Automatische ingangen ‘‘nooduitgangen’’
•  Speciale automatische ingangen (halfrond, draaischuif, 

met balgen, met luchtsluizen)
•  Oplossingen in kits voor OEM en voor externe fabrikanten

AUTOMATISERING  
VAN HEKKEN EN SLAGBOMEN

MOTOREN VOOR  
ROLLUIKEN EN LUIFELS

TOEGANGSCONTROLE

 INGANGEN  
EN AUTOMATISCHE DEUREN





•  HUB Parking Technology biedt een uitgebreid en volledig aanbod aan 
professionele oplossingen voor parkeren, in staat om te voldoen aan alle 
behoeften: robuuste, betrouwbare en duurzame apparatuur van de merken 
Zeag, FAAC en Datapark, evenals de efficiënte en veelzijdige web-based 
software (JMS) en innovatieve mobiele oplossingen (JunglePass). JMS is het 
meest intuïtieve parkeerbeheersysteem op de markt, gekenmerkt door een tile-
based design en hoge functionaliteit. JMS is een web-based oplossing, overal 
en altijd toegankelijk, door middel waarvan de beheerders op eenvoudige 
wijze meerdere parkeerlocaties kunnen beheren, in staat om te voldoen 
aan hun huidige en toekomstige behoeften. JunglePass is de innovatieve 
mobiele app die ervoor zorgt dat parkeren een stressloze ervaring wordt: de 
gebruikers kunnen een parkeerplaats reserveren en zoeken, een parkeerlocatie 
binnengaan, betalen en verlaten, vlot en veilig, zonder problemen. JunglePass 
is volledig geïntegreerd met JMS: de beheerders hebben een volledige en 
constante controle, beschikken over kostbare informatie over hun klanten en 
dus nieuwe mogelijkheden om met hun te interageren.





•  Automatische slagbomen voor 
doorgang met hoge prestaties 
met eigen technologie MHTM 
MicroDrive.

•  Uitbreidbare en flexibele 
oplossingen voor 
toegangscontrole op meerdere 
plaatsen, voor parkeerplaatsen 
met kassa’s, voor 
autosnelwegen met kassa’s.

•  Gemotoriseerde uitstekend presterende toegangspoorten 
voor voetgangers voor de controle en de regeling van de 
in- en uitgaande voetgangersstroom.

•  Oplossingen voor de toegangscontrole op meerdere 
plaatsen, met automatische kassa’s (metro’s), voor 
beveiliging (boardinggates op luchthavens en toegangen 
tot kantoren) en toegangspoorten aan grenzen.

SLAGBOMEN

TOEGANGSPOORTEN 
VOETGANGERS





De merken van de FAAC Group
Business Unit Access Automation

Business Unit Parking

Business Unit Access Control





FAAC Group
De wereldwijde filialen

ITALIË
 •  FAAC SpA - Moederbedrijf
 •  ALTRON Srl
 •  HUB ITALIA Srl
 •  SPAZIO ITALIA Srl

AUSTRALIË
 •  FAAC AUSTRALIA Pty. Ltd.
 •  MAGNETIC AUTOMATION 

Pty. Ltd.
 •  CENTURION SYSTEMS 

PACIFIC Pty. Ltd.

OOSTENRIJK
 •  FAAC GmbH

BENELUX
 •  FAAC BENELUX NV/SA
 •  FAAC BV

BRAZILIË
 •  INDUSTRIAS ROSSI 

ELETROMECANICA Ltda.
 •  MAGNETIC AUTOCONTROL 

Ltda.

BULGARIJE
 •   FAAC BULGARIA Corp.

CANADA
 •  HUB Parking Technology 

Canada LTD./LTEE.

CHINA
 •   FAAC (Shanghai) GATES AND 

DOORS AUTOMATION Co., 
Ltd. 

 •   MAGNETIC CONTROL 
SYSTEMS (Shanghai) Co., Ltd.

FRANKRIJK
 •   FAAC FRANCE S. A.

DUITSLAND
 •   FAAC GmbH
 •   MAGNETIC AUTOCONTROL 

GmbH

INDIA 
 •   FAAC INDIA Pvt. Ltd.
 •   MAGNETIC AUTOCONTROL 

Pty, Ltd

IRELAND 
 •   FAAC ELECTRONICS Ltd.
 •   NATIONAL AUTOMATION Ltd.

MALEISIË 
 •   MAGNETIC CONTROL 

SYSTEMS Sdn. Bhd.

MIDDEN-OOSTEN
 •   FAAC MIDDLE EAST FZE
 • HUB Parking Technology Gulf Llc

NIGERIA 
 •   CENTURION SYSTEMS WEST 

AFRICA Ltd.

NOORD-EUROPA
 •   FAAC NORDIC AB

POLEN
 •   FAAC POLSKA Sp.Zo.O.

RUSLAND
 •   FAAC RUSSIA LLC

ZUID-AFRIKA
 •   ZEAG (SA) Pty. Ltd.
 •   CENTURION SYSTEMS Pty Ltd.

SPANJE
 •   CLEM, S.A.U.

ZWITSERLAND
 •   FAAC AG
 •   ZEAG AG

TURKIJE
 •   FAAC OTOMATIK GECIS 

SISTEMLERI SAN. VE TIC. 
Ltd. Sti

VERENIGD KONINKRIJK
 •   DSS AUTOMATIC DOORS Ltd.
 •   FAAC UK Ltd.

VERENIGDE STATEN 
 •   FAAC INTERNATIONAL Inc.
 •   HUB Parking Technology  

USA Inc.
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www.faacgroup.com

Faac SpA Soc. Unipersonale
Via Calari 10 
40069 Zola Predosa (BO) - Italië
Tel. +39 051 61724 
Fax +39 051 758518




