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Gjennom våre nyhetsbrev ønsker vi å gi en praktisk
vinkling og basisinfo for sikring på byggeplasser.

Fleksibel løsning i henhold til gjeldende HMS-krav

CE-merket skyvegrind til byggeplass
Vår populære skyvegrind med mobilt betongfundament har nå gjennomgått et betydelig sikringsløft.
Sikkerhet på byggeplass er viktig for oss, og en CE-merking av grinden har derfor blitt prioritert.
Merkingen er i henhold til norsk standard EN 13241-1, og i henhold til testmetoder og krav i EN 12445 og
EN 12453. Brukere på byggeplassen kan derfor være trygge på at grinden tilfredsstiller HMS-kravene. Med
portene følger testresultat og godkjenning.
Motoriseringspakken er tilpasset nordiske forhold, og inkluderer 4 klemlister, fotoceller, varsellampe og 5 håndsendere. I
tillegg til standard motorisering, har vi tilbehør som kodetablå, GSM-KEY, nøkkelbryter og Byggekortleser. Motorisering og testkjøring før grinden leveres, blir gjort på vårt
lager i Lørenskog. På den måten har vi kontroll
på at alt fungerer som det skal når den går ut
fra oss og videre til våre kunder. Det eneste
som må gjøres ute på byggeplassen er å nivelere grinden riktig og plugge inn kontakten. En
løsning som raskt gir trygg sikring og hindrer
uvedkommende fra å komme inn på området.
Skyvegrinden har opptil 5 m kjøreåpning, og er
montert på betongfundament for direkte
plassering på bakken. Det gir stor fleksibilitet
og den kan enkelt flyttes på ved hjelp av
gaffeltruck. Både fundament og portstolper er
konstruert for å ha byggegjerder på hver side
av grinden.

Motor for nordiske forhold
Grinden tilbys med FAAC skyvegrindmotor med
integrert styring. Kraftig motor som i utgangspunktet er dimensjonert for tyngre grinder, men
som er valgt for å sikre stabil drift også gjennom
vinteren som ofte gir ekstra påkjenninger.

Fotoceller og klemlister
Fotoceller sikrer hurtig stans av porten ved signalbrudd. Grinden er utstyrt med hele 4 klemlister, og er dermed i henhold til gjeldene HMS-krav
for trygg sikring av byggeplass
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Med denne grinden har vi en løsning for de
som har behov for en enkel, driftssikker og
rimelig kjøreport, som tilfredsstiller strenge
sikkerhetskrav.

Åpningstider i sommer
I sommer holder vi stengt
i uke 29 og 30. Siste dag
for utlevering av varer før
ferien er 10. juli.

