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VOUWPOORT QUATTRO ACTIVE

Open- en sluittijden bedragen
slechts ca. 0.75 meter p/s

Volledig gecertificeerd

Modulair vervangen
van onderdelen

Nog sneller open en dicht met deze vouwpoort.
In omgevingen waarin u met veel logistieke bewegingen te maken heeft, is een snelvouwpoort helemaal op zijn plaats. Met deze poort
sluit u uw terrein of gebouw adequaat af voor onbevoegden. Wie wel toegang krijgt, hoeft niet lang te wachten want in slechts enkele
seconden vouwt de snelvouwpoort zich open en is de toegang vrij. De open- en sluittijden bedragen slechts ca. 0.75 meter per seconde
in geval van een snelvouwpoort bestaande uit twee poortvleugels. Uiteraard is de snelvouwpoort standaard voorzien van alle vereiste
veiligheidsvoorzieningen en is de poort aan te sturen door het door u gewenste toegangscontrolesysteem of bedieningscomponent.

Sterk staaltje vouwen.
De Quattro Active vouwpoort bestaat uit twee vleugels van elk twee segmenten van aluminium profiel 80*60. Vanaf een breedte van 6 meter worden de
profielen van de vleugelsegmenten vergroot en versterkt. De stalen poortpalen
250*150 op voetplaat, zijn voorzien van ingebouwde motorbesturing.
U kunt kiezen uit vier poortvlakvullingen waaronder dubbelstaafmat, rechte of
ronde spijlen en een geperforeerde plaat.

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Afmetingen
Afmetingenenkele poort

*Maten zijn bij benadering, hieraan kunnen geen rechten ontleend worden.

Vrije doorgang
Poortlengte
Onderbalk
Bovenkoker
De volgende hoogtes zijn verkrijgbaar: 2000, 2500 mm.

Geleideportaal: 150x150 mm

Doorrijbreedte
			

Afstand tussen
poortstaanders

Totaal breedte
incl. staanders

Spijl		DSM		DSM		Perfo20
30 x30		
6/5/6		
8/6/8

Plaat

3000 mm		

3600 mm		

4100			

X		

X

X		

X		

X		

3500 mm		4100 mm		4600 			X		X		X		X		X
4000 mm		

4600 mm		

5100			

X		

X		

X		

X		

X

4500 mm		5100 mm		5600 			X		X		X		X		X
5000 mm		5600 mm		6100			X		X		X		E		
5500 mm		6100 mm		6600			X		X		X		
6000 mm		6600 mm		7100			X		X		X		
6500 mm		7100 mm		7600			A		 A		 A		
7000 mm		7600 mm		8100			A		 A		 A		

X = Beschikbaar voor beide hoogtematen
E = Enkel verkrijgbaar voor hoogte 2000mm
A = Op aanvraag (enkel verkrijgbaar voor hoogte 2000mm)

E

Eigenschappen

Vleugels

2 vleugels van elk 2 segmenten van aluminium profiel 80x60 mm. Vanaf B6000 mm
worden de profielen van de vleugelsegmenten verrgroot en versterkt.

Vulling

Spijlen 30x30 mm recht in kader geplaatst, perfoplaat, 2 mm voorzien van 20x20 mm



perforaties, 2 mm plaatvulling of staafmat 8/6/8 of 6/5/6 mm.

Poortpaal

Stalen poortpaal 250x150 mm op voetplaat, voorzien van ingebouwde motorbesturing.

Poortbeslag

Deel uit staal, deels RVS.

Automatisering

Type Tousek SWING X3 motor

Veiligheidslijsten

Op kopstijl en onderligger van beide vleugels.

Fotocel

Op 600 mm hoogte.

Knipperlamp

Standaard

Sleutelschakelaar

Met noodstop

Openingsneldheid

Max 0,75 meter per seconde.

Voordelig en snel geplaatst door ABC Hekwerk.

TOEPASSINGEN
In omgevingen waarin u met veel logistieke bewegingen te maken heeft, is
een vouwpoort perfect op zijn plaats.
Met deze poort sluit u uw terrein of
gebouw adequaat af.

CERTIFICERINGEN

OPTIES

De poorten van ABC Hekwerk voldoen
altijd aan de verplichte CE-normen en zijn
standaard voorzien van veiligheidslijsten, een fotocel of laserdetectie om
beknelling van personen of voertuigen te
voorkomen.

De Quattro Active word standaard
geleverd met onze service monitoring
tool: Active Guard. Ook is de poort uit
te breiden met bijvoorbeeld Active
Fence of andere overklimbeveiliging.

OFFERTE
OF
GRATIS ADVIES?

Vind een ABC-er uit uw omgeving via ABChekwerk.nl/contact
Direct contact: +31 (0)800 - 222 43 59 / info@abchekwerk.nl

Wij zijn ABC Hekwerk

Landelijke dekking met 17
ondernemingen in
Nederland, Duitsland en België,
kortom altijd dichtbij

Producten die voldoen aan
de allerhoogste kwaliteitsen veiligheidsnormen

Al ruim 35 jaar toonaangevend
in hekwerk, poorten en de
automatisering daarvan

Persoonlijk, professioneel
en betrouwbaar

Installatie conform de
meest uitgebreide
certificeringen

Oplossingen voor MKB,
industrie, overheid,
verenigingen en particulier

