
series
A-Liner
Eco-Liner
Speed-Liner
Q-Liner
Speed-Gates

Met de Speedgates van B&G Hekwerk reguleert u de toegang van gemotoriseerd verkeer 
tot uw locatie. Tegelijkertijd weert u ongenode voetgangers en fietsers. De snelvouwhekken 
zijn vandaalbestendig, gaan razendsnel open en dicht en sluiten de doorgang volledig af. 

toepassingen
bedrijfsterreinen
kantoorparken
transportbedrijven
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‘Razend snel open en dicht’
Speed-Gates

Probleemloos en veilig
Voor een probleemloze doorstroming koppelen we de 
Speedgates aan uw toegangscontrolesysteem. Met 
contactlijsten, fotocellen en beveiligingslussen 
voorkomen we inklemmen. Alle systemen hebben een 
CE-markering. Ook voldoen ze aan alle richtlijnen van 
het NHI en aan de Europoese veiligheidsnorm EN 13-
241. 

Toepassing
• parkeergarages
• appartementencomplexen
• penitentiaire inrichtingen
• bedrijfsterreinen
• high security locaties
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 Type  Speeddoor bovenaandrijving                 Speedgate bovenaandrijving / onderaandrijving
 
 Voeding 230Vac / 400 VAC 230Vac / 400 VAC
 Afmeting Breedte maximaal 5,5 meter Breedte maximaal 5,5 meter
   Hoogte maximaal 5 meter Hoogte maximaal 5 meter
   Overige afmetingen in overleg Overige afmetingen in overleg
 Openingstijd Ca. 1 meter per seconde Ca. 1 meter per seconde
 Sluitingstijd Ca. 1 meter per seconde Ca. 1 meter per seconde

 Veiligheidsvoorzieningen
 Ja Ja   
   
 Handbediening Bij spanningsuitval Bij spanningsuitval
 Noodbediening Drukknop en accu Drukknop en accu
 Beveiliging open Inklemming -
 Sabotagebeveiliging Potentiaalvrij wisselcontact -
 Afwijkende kleur Op aanvraag (RAL-kleur) Op aanvraag (RAL-kleur)
 Logo, illustratie Op draaivleugels mogelijk -
 Hekwerkaansluiting Ja Ja

                       *niet van toepassing op Speed-Gate onderaandrijving

Uitvoering
Geleiding
• Speedgate met ondergeleiding: voor locaties met een 

onbeperkte doorrijhoogte (open terrein)
• Speedgate met bovengeleiding: voor locaties met een 

beperkte doorrijhoogte (inpandig)

Poortvleugels
• voor wat betreft de opbouw en vulling van de 

poortvleugels zijn er veel opties. B&G informeert u 
graag over de mogelijkheden.

• de Speeddoor is standaard voorzien van beplating.

Oppervlaktebehandeling
• thermisch verzinkt, daarna gecoat

Kleur
• leverbaar in alle RAL-kleuren

Opties
• aandrijvingen: hydraulisch en pneumatisch
• trackless

Montage
Afhankelijk van de locatie, grondgesteldheid en gekozen 
uitvoering monteren we de Speedgates op:
• prefab fundering, of
• gestorte fundering
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