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HURTIG PORT - MED STORE ÅBNE DIMENSIONER

teknologi i bevægelse

FRI ÅBNEPASSAGE OP TIL BxH 20 x 10 mtr 
VIND MODSTANDSDYGTIG OP TIL 140 km/t



STORE PORT DIMENSIONER, selvbærende konstruktion, 
mulighed for logoprint, egnet til kranbaner

UDVENDIG MONTAGE, flere designmuligheder



PORT DIMENSIONER

Fr
i å

bn
ep

as
sa

ge
 (H

)
Fri åbnepassage (B)

Fri åbnepassage (B)

PORT DIMENSIONER
(version med modvægtsystem)
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TEKNISK BESKRIVELSE
GALV. RAMME, selvbærende konstruktion, op til
6000 mm portbredde
SØJLER med plastik forsegling

TRÆK REMME (maks. last 3000 kg)

GEARMOTOR tre-fase heavy-duty
egent til kontinuerlig drift
ENDESTOP mekaniske
KABLING integreret, lavspænding (24V)
PORTSTYRING iht. EU standard
stålkasse (300 x 400 x 150 mm)
FOTOCELLER, i lodret søjle
SIKKERHEDSBUNDSKINNE, med kabel
konaktsæt samt trådløs enhed.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER
- HASTIGHED op til 1,0 m/sek
- VINDBELASTNING klasse 3

- DRIFTTEMPERATUR
  fra -25 grC til +70 grC

Dette produkt opfylder intentionerne i DS-EN 13241 EU
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kan leveres
    isoleret

kan leveres
    isoleret

kan leveres
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         GUL
som RAL 1003

         HVID
som RAL 9010

     ORANGE
som RAL 2004

          RØD
som RAL 3002

     MØRK BLÅ
som RAL 5002

         GRØN
som RAL 6026

         BEIGE
som RAL 1015

      L YS BLÅ
som RAL 5012

LYS GRÅ
som RAL 7035

   MØRK GRÅ
som RAL 7037

PORTDUG standard farver - 900 g/m2
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MBM A/S - Ulvevej 8-10 - DK-7800 Skive
Tlf.: +45 97521111 - Fax.: +45 97520400 www.mbm.as

Fleksibel PVC bændelgardin

Kan fåes som stationær eller med glideskinne.

Kan fåes som stationær eller med glideskinne.

Fåes i Alaska udgave, som tåler temperaturer 
helt ned til -40°.

Giver en tæt passage.

Automatiske vejbomme

Udført med stærk gearmotor.

bomlængde op til 8 meter.

Flere typer styring, kort, poletter, koder mm.

Vedligeholdelses frit lakeret aluminium.

Skydeportsautomatik

Elektromekanisk system for tunge skydeporte. 

Porte op til 800 kg,

Over anvendes på brandskydeporte.

monteres på bestående skydeport, eller på mål, 
med køreskinne og ophæng.

Portautomatik til ledhejseporte

Portåbner for anvendelse på ledhejseporte

Kan kobles direkte på porten

Med spiciel tilbehør også anvendes på skydeporte

230 og 400 volt, trækkraft op til 65 Nm

Et udpluk af hvad vi ellers kan levere


