SCHUIFPOORTEN

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

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

De snelste vrijdragende aluminium schuifpoort in de markt, dat is Speed-Liner van B&G
Hekwerk. Dankzij de ST-aandrijving opent en sluit deze snelle variant van de populaire
A-Liner met 75 cm/s in enkele uitvoering (en met 150 cm/s in dubbele uitvoering).
Elegant en onderhoudsvrij
Ook de Speed-Liner is licht van gewicht en strak van
design. We leveren de schuifpoort in de
spijlenuitvoeringen Barricade, Rondissade en Palissade
en in elke RAL-kleur. Daardoor past de poort bij elk
hekwerk. Door de uitgekiende constructie zijn de
onderhoudskosten ook bij de Speed-Liner minimaal.
Klaar voor gebruik
We leveren de Speed-Liner volgens het plug and play
principe. We assembleren en testen de complete
constructie in eigen huis.

Op locatie plaatsen we de poort op een vooraf gestorte
fundering en zetten we de puntjes op de i. Zo
minimaliseren we overlast.
Kwaliteit en veiligheid zijn gewaarborgd: de SpeedLiner voldoet aan de Europese veiligheidsnorm
EN13241-1 en is door TÜV CE-gecertificeerd.
Toepassingen
• high security locaties
• bedrijfsterreinen
• kantoorparken
• transportbedrijven
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Speed-Liner
TECHNISCHE SPECIFICATIES
Speed-Liner type enkel
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Maatvoering in ca. mm.

UITVOERING
Poortframe
• onderbalk: aluminium profiel 200x300 mm (bxh)
• striping onderbalk: geanodiseerd aluminium of
combinatie van blank aluminium (onder) en oranje
gecoat (boven)
• bovenregel: aluminium profiel 115x80 mm (bxh)
• kop- en eindstijl: samengesteld aluminium profiel
115x80 mm (bxh)
• vulling: Barricade, Rondissade, Palissade
Portalen
• geleideportaal: stalen koker 120x120 mm
• aanslagportaal: 2 stalen kokers 120x120 mm met
aangelaste geleideplaat
• afwerking: kunststof afdekkap
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Vulling
•	Barricade spijlen: rond 30 mm, hart op hart afstand 150
mm. Poorten vanaf 1500 mm hoog worden voorzien
van een puntenkam (35 mm hoge scherpe punten).
•	Palissade spijlen: vierkant 25x25, hart op hart afstand
150 mm, aan de bovenzijde afgeschuind bij poorten
vanaf 1500 mm hoog, spijlen zijn door de onder- en
bovenligger gevoerd
•	Rondissade spijlen: rond 30, hart op hart afstand 150
mm, aan de bovenzijde afgeschuind bij poorten
vanaf 1500 mm hoog, spijlen zijn door de onder- en
bovenligger gevoerd

België

Sluiting
• zelfremmende wormwieloverbrenging
• voorzien van wettelijk vereiste
persoonsbeveiligingen
Draagwielen
• 4-wielige afgeschermde tandemstellen
Oppervlaktebehandeling
• poortvleugel: naturel aluminium of gepoedercoat
• portalen: thermisch verzinkt of thermisch verzinkt en
gepoedercoat
Standaardkleuren
• RAL 6009 (dennengroen)
• RAL 6005 (mosgroen)
• RAL 9005 (zwart)
Andere RAL-kleuren zijn op aanvraag leverbaar.
Aandrijving
• ST (ca. 75 cm/s)
Optie
• Beplating (eventueel met logo) op poorten tot
maximaal 6 meter
Montage
• vastzetten in gestorte betonfundering
Certificering
• CE
• EN 13241-1
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