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Halvautomatisk pullert type 533
Til industri og offentlige områder
Halvautomatisk pullert til anvendelse når person– og
lastbiltrafikken kun skal passere lejlighedsvist ved
områder med industri, infrastruktur og offentlige
områder (anbefaling).
Pullerten er Ø275 mm af et rundt stålrør.
Højde 600 mm over terræn i hævet position.
Kan leveres med overflade af korrosionsbeskyttet og
pulverlakeret stål i RAL 7021 sortgrå - eller af rustfrit
stål AISI 316 satin.
Nedsænkning udføres manuelt ved at påføre pullerten
et tilstrækkeligt lodret tryk oppefra. I sænket position er
pullerten helt nede i plan med terræn.
Hævning af pullerten udføres ved frigørelse af blokeringen (medfølgende trekantsnøgle). Ved
hjælp af den indbyggede gasdæmper vil cylinderen køre op til fuld højde, hvor den kan aflåses.

Kort fortalt:

• Små pladskrav

Tilvalgsmuligheder:
•

Indbygget rødt LED advarselslys i toppen (tilslutning ikke
nødvendig for anvendelse af pullert).

•

Ekstra trekantsnøgler

• Præventiv effekt
• Driftssikker
• Begrænset
vedligehold
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Specifikationer.
Drivsystem

Envejs gasdæmper

Cylinder vandring

600 mm

Cylinder diameter

275 mm

Cylinder materiale

7 mm stål Fe 360

Cylinder materiale type 1

Rustfrit stål AISI 316 satin

Cylinder overflade type 2

Stål korrosionsbeskyttet og pulverlakeret RAL 7021

Cylinder top overflade

RAL 9006 aluminium

Hæve-funktion

Nøgle frigørelse af gasdæmper

Sænke-funktion

Nedadgående tryk på toppen af cylinder

Refleksbånd (standard)

55 mm højde

Samlet vægt

Ca. 125 kg

Dimensioner

560x560x950 mm

Fremføring af forsyningsspænding og eventuelle signalkabler, skal udføres af autoriserede personer (er ikke inkluderet). Afhængigt af placering og
lokale forhold som grundvandsniveau og belægninger, kan etablering af dræn eller kloakbrønd være nødvendigt (er ikke inkluderet).

Som effektiv afspærring, anbefaler vi at pullerter monteres med en maksimal afstand på 150 cm.
Er afstanden større mellem pullerter og nærmeste faste forhindring (f.eks. anden pullert eller
bygning), kan det være muligt at passere med mindre køretøjer.
Pullerten leveres med monteringsramme, som faststøbes under terræn ved montering af pullerten.
Ved anvendelse af den halvautomatiske pullert, bør der ud over de faste brugere tages højde for
nødvendige passagemuligheder for brandvæsen, renovation eller andre køretøjer i tilfælde af at
dette er nødvendigt.
Ved placering af pullerter med elektrisk udstyr (lys eller automatisk funktion), bør der tages hensyn
til, om der omkring pullerten skal træffes foranstaltninger mod ophobning af vand, som dermed kan
medføre skader eller fejl på installationen.
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De oplyste anvendelsesformål/ -områder, er en anbefaling baseret på vurderinger af produktets
styrke og opbygning. Anvendes produkterne til formål med større belastninger, som for eksempel
væsentligt flere aktiveringer per dag - kan det medføre unormal slitage og fejl på produktet.

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.

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.

