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STALEN SCHUIFPOORT

Standaard verzinkt, optioneel
coating in vele RAL kleuren

Door jaren bewezen
kwaliteit

Met spijlen- of staafmatvulling

Al vele jaren een sterk staaltje buitenbeveiliging!
Deze ijzersterke en toch prijsgunstige stalen poort met stevige spijlen of staafmatvulling, robuuste bovenligger en onderbalk maakt het
indringers moeilijk om binnen te komen. De stalen geprofileerde onderbalk in combinatie met een gelast kader maakt deze poort sterk en
stabiel. De kwalitatief hoogwaardige wielen met lagering zijn in rollenblokken weggewerkt in de onderbalk.
Dit zorgt voor een uitstekende geleiding. Deze deugdelijke en solide vrijdragende schuifpoort met een doorgang van 3 tot en met 9,5 meter
zorgt voor een belangrijke bijdrage aan een veilige omgeving. Voor beheerders en eigenaren die bewust kiezen voor een concept dat zich al
vele en vele jaren bewezen heeft, is deze poort een absolute aanrader. In standaard hoogten variërend van 1 tot 2,5 meter en met een
overspanning tot wel 9,5 meter is dit een ruim toepasbare schuifpoort. Standaard zijn deze poorten voorzien van kwaliteitssluitwerk met
een nachtslot inclusief europrofielcilinder.

Handbediend of geautomatiseerd.
De standaard handbediende uitvoering is voorzien van een stevige sluiting met twistfinger. Voor het automatisch openen en sluiten van
de poort kan deze eenvoudig worden voorzien van een elektrische aandrijving. Het aandrijfportaal wordt samen met de schuifpoort
“plug en play” op een bodem montageplaat geleverd. Dit houdt in dat de schuifpoort na het plaatsen op de fundering al in gebruik
genomen kan worden als de stekker in het stopcontact is gestoken, enkele testopeningen heeft gemaakt en de handzenders ingelezen zijn.
De poorten worden duurzaam verzinkt en zijn optioneel leverbaar in gecoate uitvoering. Op aanvraag zijn vele RAL-kleuren mogelijk.

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Afmetingen
Afmetingenenkele poort

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

De volgende
hoogtes
zijn verkrijgbaar:Onderbalk
800, 1000, 1250,
1500, 1800, 2000,
2500 mm. 150x150 mm
Vrije
doorgang
Poortlengte
Bovenkoker
Geleideportaal:
Dubbelstaafmat: 850, 1050, 1250, 1450, 1650, 1850, 2050, 2250, 2450 mm.
Vrije doorgang

Poortlengte		

Onderkoker

Bovenkoker

Geleide + aanslagportaal

3000 mm		

4200 mm		

60x60

60x60		

80x80		

4000 mm		

5480 mm		

60x60

60x60		

80x80

5000 mm		

6800 mm		

80x60

60x60		

80x80

6000 mm		

8100 mm		

80x60

80x60		

80x80

7000 mm		

9600 mm		

120x60

80x60		

80x80

8000 mm		

10900 mm		

120x60

80x60		

80x80

9000 mm		

12000 mm		

120x60

80x60		

80x80

9500 mm		

12600 mm		

120x60

80x60		

80x80

Staafmat draaddikte 8/6/8 of 6/5/6 mm

Spijlen Ø 25 mm of koker 30 mm recht

Doorgestoken spijlen Ø 25 mm

Eigenschappen

Tandemstellen

Twee tandemwielen met gelagerde wielen.

Fundatie

Ter plaatse gestorte fundering of prefab fundering.


Portaal

Geleideportaal is voorzien van afgeschermde bovengeleiding.
Aanslagportaal is voorzien van een vangbek, boveninloop en slotvanger.

Vleugelhoogte

Vleugelhoogte is poorthoogte -/- bodemvrijheid.

Slot

Locinox schuifpoortslot met RVS binnenwerk en een aluminium krukstel.

Overklimbeveiliging

Optioneel voorzien van puntenkam.

Verzinkt / Coating

Thermisch verzinkt (iso norm EN1461). Poedercoating volgens NEN-EN 15773.

Bediening

Handbediend of geautomatiseerd.

Rampalen

Optioneel.

Fundatie

Beton.

Voordelig en snel geplaatst door ABC Hekwerk.

TOEPASSINGEN
Schuifpoorten worden o.a.
toegepast bij bedrijfsgebouwen,
kantoorpanden, opslagterreinen, tuinen landschap, vliegvelden, onderwijsinstellingen maar ook bij particulieren.

POORTVEILIGHEID

OPTIES

Bij ABC Hekwerk besteden we veel
aandacht aan de veiligheid van onze
poorten. De poorten van ABC Hekwerk
voldoen daarom altijd aan de actuele
wet- en regelgeving.

De stalen schuifpoort is op vele
mogelijke manieren uit te breiden.
Denk hierbij aan kentekenherkenning,
intercomsystemen, handzenders,
telefoonkiezers, of
een voertuigdetectielus.

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

