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Manuel skydeport type 554
En let kørende og manuel skydeport.

Type 554 er en kraftig og selvbærende skydeport, med manuel betjening og en cylinderlås.
Portene er fremstillet af aluminiumsprofiler og de typiske anvendelser er ved store indkørsler til
industrigrunde og offentlige anlæg m.m.
Portene leveres med udfyldning af balustre.
Som standard leveres portene med en
overflade af naturligt aluminium.
Fra højden 180 cm leveres portene med
klatresikring på overkanten som standard.
Portene leveres med en cylinderlås og anslag.
Låsekassen leveres med 3 styk standard
nøgler og tilhørende anslag til låsekassen.
På grund af portens opbygning i aluminium, er
konstruktionen velegnet til manuel betjening
på grund af den lave egenvægt i forhold til
traditionelle porte af stålprofiler.

Kort fortalt:

Tilvalgsmuligheder:

•

Kraftig opbygning

•

Med malet overflade i RAL farver.

•

Driftssikker

•

Specialproduktion med andre udfyldninger og mål.

•

Minimalt
vedligehold

•

Skydeport med automatik (se type 550 og 552).
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Specifikationer:
Bredde:

300 cm, 400 cm, 450 cm, 500 cm, 550 cm, 600 cm, 650 cm, 700 cm,
750 cm, 800 cm, 850 cm, 900 cm, 950 cm, 1000 cm, 1100 cm, 1200 cm,
1300 cm, 1400 cm, 1500 cm, 1600 cm, 1700 cm og 1800 cm.
Åbningsbredde mellem standere ekskl. beslag m.m.
For fri åbning fratrækkes ca. 25 cm.
Porte >1200 cm udføres med dobbelt bundprofil og forstærket ramme.

Indbygningsmål:

710 cm, 830 cm, 960 cm, 1060 cm, 1160 cm, 1260 cm, 1420 cm,
1540 cm, 1650 cm, 1750 cm, 1890 cm, 2020 cm, 2120 cm, 2240 cm,
2350 cm, 2620 cm, 2850 cm, 3180 cm, 3320 cm, 3560 cm, 3780 cm,
4000 cm og 4220 cm.
Indbygningsmålet svarer til rammens totallængde og åbningsbredden.

Højde:

100 cm, 125 cm, 150 cm, 180 cm, 200 cm og 250 cm.
Inklusive frihøjde under porten.

Aflåsning:

Locinox cylinderlås type LSKZU2 for skydeporte.

Ved montering skal skydeportene fastgøres med bolte i betonfundament eller lignende underlag.
Størrelsen på de indstøbte betonfundamenter afhænger af portens størrelse.
Skydeportene placeres som
udgangspunkt på indvendig
side af hegnslinjen.
Tilslutning af hegn til
skydeporten er muligt, men
kræver typisk tilbehør i form
af tilslutningsskinner.
Manuelt betjente skydeporte
leveres som standard med
beslag til fasthold af portens
ramme i åben position.
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Vi anbefaler at skydeport og den tilhørende automatik serviceres minimum én gang årligt.
Servicebehovet afhænger blandt andet af portens driftscyklus og belastning – Kontakt os for et
oplæg til en serviceaftale med løbende vedligehold og eftersyn af porten (og andre fordele).

Om os:
ISHØJ HEGN A/S er en landsdækkende,
familieejet produktions-, handels- og

Fra start til slut.
Går du med tanker om, hvordan den nye opgave eller et nyt
projekt skal udføres? - Hvilke typer af hegn eller porte, vil give
den bedste løsning i forhold til det ønskede formål(?)

servicevirksomhed med rødder helt tilbage til
1919. Gennem alle år har vi været
markedsførende inden for
hegnsmateriale, hegnsopsætning,
områdesikring, adgangskontrol, porte og låger.
ISHØJ® er virksomhedens logo og er registreret
som vores varemærke. Det blå ISHØJ-skilt, som
sidder på utallige hegn og porte i hele landet, er
din garanti for høj kvalitet, god service og lang
levetid. ISHØJ HEGN tilbyder en lang række
produkter indenfor hegn, områdesikring og
adgangskontrol. Vi er specialister i at
lave individuelt tilpassede løsninger til et bredt
kundesegment – lige fra private hjem til
komplekse erhvervsløsninger.
Vi tilbyder mange forskellige typer af hegn og er
især kendt for vores trådhegn, panelhegn og
byggepladshegn. Herudover tilbyder vi montage
af manuelle og automatiske porte, låger, bomme
og pullerter, støjhegn, TV-overvågning,
adgangskontrol og andre effektive former
for områdesikring.

Vi tager forbehold for evt. fejl i indholdet af brochuren, samt
forbeholder os ret til ændringer i tekniske specifikationer m.m.
uden forudgående varsel.
Indholdet (tekster m.m.) i brochuren tilhører ISHØJ HEGN A/S
og må ikke gengives uden forudgående aftale.

Så er du selvfølgelig velkommen til at kontakte en af vores
konsulenter, som står klar til at hjælpe dig med at svare på
spørgsmål, samt komme med gode råd og eventuelle
løsningsforslag.
Ud fra de aftalte valg, kan vi fremsende et uforpligtende tilbud,
der inkluderer alle de valgte løsninger i forbindelse med
levering og udførelse af den samlede opgave.
Opgaverne udføres af vores erfarne montører, som sørger for
at materialerne placeres og opsættes til det aftalte tidspunkt,
og i henhold til den indgåede aftale da opgaven blev bestilt.
Alt sammen, så den færdige løsning ender med et
tilfredsstillende resultat.

