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Portacon nu 
Parklio importeur

Portacon, groothandel in slagbomen 

en poortaandrijvingen uit het 

Nederlandse Rijssen, is deze zomer 

Parklio importeur voor Nederland 

geworden. De Parklio is een slimme 

parkeerbeugel, die je met een app 

bedient.

Slim betekent bijvoorbeeld dat hij 

automatisch omhoog komt, als de 
eigenaar zijn parkeervak uitrijdt. “Je kunt 

het niet vergeten,” zegt Portacon directeur 
Gerrit Dinant Haase. “Bij thuiskomst geef 

je met een app op je telefoon via bluetooth 

de opdracht om weer omlaag te zakken. In 

dezelfde app kun je ook de actuele status 

van de beugel zien. Je kunt zogenaamde 

sleutels aanmaken, als je je parkeerplaats 

voor korte of lange tijd uit wilt lenen aan 
anderen. En in de Parklio-cloud kun je met 

één account meerdere beugels beheren.”
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Samenwerking
“Wij zoeken altijd naar nieuwe innovatieve producten en 
ontwikkelingen,” legt Haase uit. “De Parklio kwamen we 

op zo’n zoektocht tegen. De eerste exemplaren hebben we 

een paar maanden getest, buiten in de regen, sneeuw en in 

de zon. Op basis van onze feedback heeft de producent wat 
updates doorgevoerd, waarmee de parkeerbeugel nu prima 

bestand is tegen het Nederlandse klimaat. Toen hebben we 

de slimme parkeerbeugel in ons programma opgenomen.”

Startup
Die producent is de Kroaat Dario Boras uit Split. Hij 
bedacht de Parklio met drie van zijn collega’s. “We 

stonden op een beurs met allerlei andere slimme gadgets,” 

zegt hij. “We wilden ons programma nog iets uitbreiden 

voor de beurs. Toen hebben we een Chinese parkeerbeugel 

met een afstandsbediening op Ebay besteld en daar een 

wifi-module ingebouwd. De avond voor de beurs begon, 
hebben we er nog even snel een simpele app voor geschreven. 

Het was een product voor erbij, we hadden er niet echt hoge 

verwachtingen van. Maar op diezelfde beurs verkochten we 
in twee dagen vijftig van die verbouwde Chinese apparaten. 
Toen zijn we onze eigen start-up begonnen.”
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Flexibel
Die start-up maakte een eigen parkeerbeugel en bracht die 2 jaar 
geleden op de markt. Inmiddels is het bedrijf actief in 12 landen - en 
Gerrit Dinant Haase is blij dat Portacon daar deel van is. “Parklio is 

bedacht door software ontwikkelaars,” zegt hij. “Die denken heel anders. 

Ze zijn continu aan het verbeteren, updates volgen elkaar snel op. En ze 
zijn flexibel. We wilden graag onze eigen kleuren en een ‘niet parkeren’ 
sticker op de beugel. Dat was binnen no-time geregeld. We zijn heel blij 
met deze samenwerking.”

Specificaties
De Parklio weegt zelf maar 14 kilo, maar is getest om weerstand te 
bieden aan zijwaartse krachten van 6000 kilo. Hij is plug-and-play: 
na het verankeren in asfalt of beton, met de meegeleverde ankers, 
gaat het instellen simpel vanuit de app. De beugel heeft een 
zonnepaneel en een accu, maar kan ook op het stroomnet worden 
aangesloten. “Dat is handig op plaatsen waar veel schaduw is, of 

waar hij heel vaak in beweging is,” zegt Haase. De verbinding met de 
mobiele telefoon wordt gelegd via Bluetooth. De bijbehorende app 
is er voor iOS en voor Android. <
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