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Flyttbar anleggsport med løse fundamenter
Ny og forbedret utgave med fotplater for rask montering
Enklere å selv lage fundamenter, unngår ekstra fraktkostnad
Lysåpning ca. 5,1 m med mulighet for utvidelse til 5,85 m /
6,6 m ved bruk av 1 eller 2 forlengere.
Fleksibel og rimelig løsning
Porten er utarbeidet sentralt i Garda-gruppen i samarbeid
med entreprenørnæringen
Varmgalvanisert og med solide sveisepunkter
Porten leveres med 2 portblader og to sidefelt for feste i betong og ned i byggegjerdefot
Ekstrafelt (750 mm) tilgjengelig for utvidelse av portblad
Klargjort for montasje av portautomatikk
Fundamenter ikke inkludert (anbefalt støpeform Ø1000xH:500 mm)

Art. nr. 1072

Stolper med fotplate. Festes til betongfundament. Anbefalt mål på fundament:
Ø1000 x H: 500 mm

Løftering gjør det enkelt å flytte porten.
Øyebolt M24. Hengsler M24.

© Alle rettigheter tilhører utførende
for prosjekteringen, kopiering eller

bruk av disse tegningene er forbudt
uten skriftlig samtykke

Tekniske data
Mål (høyde x lengde):

Øvre kant grindblad: 2000x2750 mm
Nedre kant grindblad: 2000x2250 mm
Sidefelt: 2000x540 mm
Stolper i portblad: 80/40x40 mm
Stolper i sidefelt til fundament: 100x100 mm

Godstykkelse:

4 mm

Sveiset nett:

50x50x4 mm

Vekt:

ca. 400 kg + 400 kg for 2 betongfundament

Tilbehør (kontakt oss for info om ytterligere tilbehør)
Art.nr. 1073
Art.nr. 1004
Art.nr. 1092
Art.nr. 1022
Art.nr. 1005
Art.nr. 1006
Art.nr. 1007
Art.nr. 1069
Art.nr. 1016
Art.nr. 1670
Art.nr. 1071
Art.nr. 1011
Art.nr. 1052
Art.nr. 1026

Ekstrafelt for utvidelse av portblad
Komposittfot i PVC, tung type
Komposittfot i PVC, med gule ender
Betongfot
Festeklammer
Securityklammer
Securitynøkkel for å feste/åpne securityklammer
Transportpall TP30 for gjerder
Transportpall KP30 for gjerder, føtter, klammere
Refleksbånd i høyfluoriserende plast, rødt/gult
Støttestag
Festepinne for støttestag 1071
Løftesikring
Dekkduk med valgfri profilering

Ved behov for bredere portåpning, benytt
tilleggsfelt på 750 mm.

Størst på mobile sikringssystemer i hele Norge!
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2000x750 mm
26 kg 680x250x140 mm
18 kg 780x290x140 mm
33 kg 620x220x130 mm
2 mm
99 kg
180 kg 3530x1150x240 mm
1,9 kg
0,4 kg
1750x3400 mm

