Schuifpoorten

Makkelijke montage
Volledig geassembleerd

De Argospoort van Heras combineert optimale flexibiliteit met
veiligheid

Argos
De Argospoort van Heras combineert optimale flexibiliteit met veiligheid. De
perfecte vertaalslag van een draaipoort naar een schuifpoort voor staalmattenen gaashekwerk. Slim en sterk. Hoogwaardig aluminium vormt de basis voor
deze lichtlopende poort. De smalle mazen van de staalmat dragen bij aan de
overklimbeveiliging. De Argos wordt volledig geassembleerd geleverd. De
staalmat is standaard voorzien van een beschermende coating. De vrije
doorgang varieert van 6.000 – 7.000 mm. bij enkelvoudige uitvoering. Alle
uitvoeringen zijn standaard elektrisch bediend. De Argos poort is vooral
geschikt voor integratie met staalmat en gaashekwerk.

Technische specificaties
Matentabel

Hoogte

Vrije doorgang

Totale ruimte nodig

Argos 60/180

1.800

6.000

13.731

Argos 60/200

2.000

6.000

13.731

Argos 70/180

1.800

7.000

15.929

Argos 70/200

2.000

7.000

15.929

Maten in mm.

Kleurstellingen

Coating

• Optie 1: staalmat gecoat RAL 9006 met blank aluminium

Verzinkte en aluminium onderdelen worden voor het coaten

frame met striping RAL 5016
• Optie 2: poort volledig gecoat RAL 6005 met striping
RAL 9010
• Overige RAL kleuren op aanvraag

voorbehandeld. Daarna wordt poedercoating elektrostatisch
aangebracht. Vervolgens gaan de gecoate materialen in een
oven (210 ºC), waarna een duurzame coating ontstaat met een
dikte van gemiddeld 80 μm en een hardheid van 80 buchholz.

Standaarduitvoering

Opties

• A
 lle uitvoeringen zijn standaard elektrisch bediend
• De Argos poort is geschikt voor integratie met staalmat en
gaashekwerk
• Volledig geassembleerd
• Maaswijdte 50 x 200 mm.

•
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•
•
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 eilige, afgeronde hoeken
V
Hoogte poort 1.800 + 2.000 mm.
Vrije doorgang 6.000 / 7.000 mm.
Elektrische bediening
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 untenkam
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Elektrisch flitslicht
Infrarood
Bouwlamp
Extra afstandsbediening

