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Automatisk foldelåge type 560
Stabil og pladsbesparende løsning.
En elektrisk og fuldautomatisk løsning til afspærring af indkørsler - opbygget af aluminium og
stålprofiler, med en leddelt og foldbar ramme.
Type 560 kan anvendes til flere formål, for eksempel
beboelse, industri og arealer med infrastruktur.
Den automatiske funktion, er drevet af en kraftig og
stabil motor til svingporte, med motorstyring og
ledninger indbygget i lågestolpen.
Lågens automatiske løsning til leveres som en samlet
og integreret løsning med de krævede sikkerhedsfunktioner som klemlister og fotoceller m.m.
Foldelågen leveres med pulverlakeret overflade.
Ved montering skal lågens stolper fastboltes i
egnede underlag som betonfundamenter eller
lignende (kontakt os evt. for minimumskrav).

Kort fortalt:

Tilvalgsmuligheder:

•

Stabil drift

•

Klatresikring på overkant af rammer.

•

Minimalt
pladsbehov

•

Lågerammer kan også leveres med gitterudfyldning.

•

230V motor

•

Lågen kan leveres malet i flere RAL farver.

•

Flere muligheder for udstyr til aktivering af lågen.
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Specifikationer:
Bredde:
Højde:
100 cm
120 cm
140 cm
150 cm
160 cm
180 cm
200 cm
220 cm
240 cm
260 cm
300 cm

150 cm

200 cm

250 cm

300 cm

350 cm

400 cm










































































Drivsystem:

Elektrisk 230V (svingportsmotor).
Forbindelsesstænger monteret ved rammernes overkant.
Justerbar Softstart og -stop ved rammernes ydre positioner.
Aflåsning ved indbygget blokering i motor.
Sikkerhedsfunktioner består af fotoceller på tværs af åbningen,
advarselsblink og trykfølsomme klemlister på lågerammerne.
Motor leveres med indbygget frikobling i tilfælde af strømafbrydelse
Som standard leveres lågerne med indbygget nøglebetjening på
udvendig side af stolpen.

Rammer:

Af 80x60 mm aluminiumsprofiler.
Sidehængt og leddelt i to sektioner.
Leveres hængslet i venstre eller højre side (ikke vendbar).
Udfyldning af Ø25 mm runder balustre som standard.
Alternativt af stålgitter Ø6/5/6 mm rundjern med 50x200 mm masker.
Standard frihøjde under rammen er 12 cm.

Stolper:

Af 250x150 mm firkantet stålprofil.
Leveres med fodplader til fastgørelse med bolte
Motorstyring er indbygget i hængselsstolpe.

Overflade:

Leveres med pulverlakeret overflade i RAL 9006 sølv som standard.
Andre RAL farver kan leveres på bestilling.
Stålprofiler varmgalvaniseret inden pulverlakering.
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Åbning:

Ca. 90° i forhold til placering.
Åbningshastighed på ca. 0,35 meter pr. sekund som standard.

For lågens frie åbningsbredde, skal fratrækkes ca. 10 cm fra opgivet bredde.
Fremføring af forsyningsspænding og eventuelle signalkabler til lågeautomatik, skal udføres af
autoriserede personer (er ikke inkluderet).
I forbindelse med montering af lågen, skal de to sider af lågen forbindes med signalkabler til den
automatiske løsning - Dette udføres typisk ved en nedgravet tværgående føringsvej under
kørebanen.
Terrænforhold i lågens arbejdsområde skal være plant, uden større højdeforskelle.
Foldelågerne fremstilles og leveres til hver specifikke opgave - dvs. at lågernes åbningsretning,
størrelse og montagemetode ikke kan ændres efterfølgende.

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.

