PONTIUS schuifpoort op rail

Robuuste eenvoud
De Pontius schuifpoort op rail is eenvoudig maar
stevig gebouwd. Tussenversterkingen geven de
poortvleugel extra rigiditeit, waardoor de poort
een zeer stabiele loop kent. Dankzij de stalen
loopwielen loopt de poort soepel.

3 tot 12 meter
De opening van de poort kan 3 tot 12 meter bedragen. Voor extra stevigheid wordt bij een bredere doorgang (8 meter en meer) een zwaardere
onderbalk in de vleugel verwerkt.
De Pontius poort kan ook perfect geautomatiseerd worden met een externe motor met tandlat. Hiervoor wordt een langere onderbalk in de
poortvleugel verwerkt.

Degelijk afgewerkt
Poortvleugel en portieken zijn verzinkt en worden afgewerkt met een polyester poedercoating
in een standaard kleur. Het is natuurlijk ook
mogelijk om een andere kleur te kiezen.

PONTIUS schuifpoort op rail

Constructie

Opties

De poortvleugel is opgebouwd uit een stalen onderbalk van
120/80/3 mm tot een doorgang van 7.5 meter en een onderbalk van 200/100/4 mm voor doorgangen van 8 tot 12 meter. Het kader van de poortvleugel bestaat uit rechthoekige
buizen van 80/60 mm tot een doorgang van 7.5 meter en
100/60/3 mm vanaf een doorgang van 8 meter. In het kader
zijn verticale tussenversterkingen van 60/60 mm ingelast. De
vleugel is gevuld met vierkante spijlen van 25/25/1 mm, op
een afstand van 135 mm van elkaar, as op as. De poortvleugel
wordt gedragen door 2 stalen loopwielen met een diameter
van 150 mm, die over een hardstalen rail type S7 lopen.
De sluiting van de poortvleugel bestaat uit een stevige slotkast met wentelslot.
Vanaf een hoogte van 2 meter is een puntenkam op de poortvleugel standaard.

Portieken

•
•

rail op plat ijzer: ronde staaf met een diameter van 25 mm
op plat ijzer 100 x 5 mm op lengtes van 4.5 meter, opboutbaar op betonen ondergrond
verlengde onderbalk (+80 cm) voor motorisatie

Standaard kleuren

RAL code

mosgroen

RAL 6005

dennengroen

RAL 6009

steengrijs

RAL 7030

kwartsgrijs

RAL 7039

antracietgrijs

RAL 7016

puur wit

RAL 9010

gitzwart

RAL 9005

Andere kleuren op aanvraag
Afgebeelde kleuren kunnen afwijken van de werkelijke kleur.
Gebruik altijd een RAL-kleurenwaaier om uw kleur te kiezen.

De portieken bestaan uit een éénzijdige aanslag- en geleidingspaal uit kokerprofiel van 100/100/3 mm, 120/120/3 mm
of 150/150/4 mm (volgens doorgangsbreedte), gelast op een
stevige voetplaat met 4 bevestigingsgaten.

Afwerking
De Pontius schuifpoort op rail is beschikbaar in een 7-tal
standaard kleuren (zie tabel hieronder) in een glanzende
polyester poedercoating. Daarnaast is het perfect mogelijk
om voor een andere RAL-kleur te kiezen of om de poort te
voorzien van een structuurlak in plaats van een glanzende
afwerking.
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