PI-200 Skydeport
PRODUKTBLAD

Selvbærende skydeport til indkørsler optil 12 m.
Sikring af udendørs arealer, bilforhandlere, vandværker,
private områder m.m.

Brug for vejledning? Ring på telefon 6225 1254.

INDUSTRIHEGN

• Fletvæv
• Panelhegn
• El-sikring
• Porte og låger
• Bomme og pullerter
• Byggepladshegn / mobilhegn
• Automatik

PI-200 Skydeport

Anvendelse

Sikring af udendørs arealer, institutioner, vandværker, bilforhandlere,
private områder m.m.
Porten leveres med åbninger optil 16 meter. Eller ved anvendelse af 2
porte sammen (2x12 meter), optil 24 meter. Svæveporten er ideel, hvor
der ikke er plads til svingporte. Den frit bærende konstruktion fungerer
ideelt ved sne, mindre ujævnheder i belægning, kloakdæksler m.v. Der
kan monteres automatik på porten, som kan tilsluttes adgansgs- kontrol,
fjernbetjening, tastatur, nedgravet magnetsløjfe, kortlæser, nøglekontakt
m.v.

Sikkerhed:

Ved automatisk port leveres den med sikkerhedsudstyr; klemlister, fotoceller og signallampe. Som ekstra sikkerhed kan monteres magnetsløjfe

Materialer:
Køreskinne:
Udfyldning:
Overflade:
Garanti:
RAL:

95x85 mm
1) Baluster 25x25 mm
2) Strong Panel
Varmgalvaniseret
Der er 10 års garanti på overflade behandlingen
Porten kan leveres i standard RAL farver.

Leveres i følgende mål:
Højde:
Bredde:
PIT Hegn A/S
Kielbergvej 8
5750 Ringe
Tel. 6225 1254
www.pithegn.dk

120, 145, 165, 195, 215, 240 cm. - optil 10 m.
120, 145, 165, 195, 215 cm. - optil 12 m.

INDUSTRIHEGN

PI-200 Skydeport

Automatik med lavt kabinet

• Fletvæv
• Panelhegn
• El-sikring
• Porte og låger
• Bomme og pullerter
• Byggepladshegn / mobilhegn
• Automatik

Automatik med højt kabinet

Nyttig information

• Skydeport til manuel eller automatik.
• Køreskinne som vist på billede.
• Lås som vist er en sikker måde at låse porten manuelt på.

PIT Hegn A/S
Kielbergvej 8
5750 Ringe
Tel. 6225 1254
www.pithegn.dk

Få et tilbud på en færdig løsning
Vi kan være din sparringspartner fra idé til færdigt projekt. Kontakt os
for et godt tilbud på opmåling, projektering, materialer samt opsætning.

