DRAAIPOORTEN

Pro-Turner E Barricade
toepassingen
bedrijfsterreinen
scholen
sportvelden
kantoorparken

serie
Pro-Turner
Comfort-Turner
Eco-Turner

‘de beste draaipoort in de markt’
De Pro-Turner E is een solide en veelzijdige draaipoort voorzien van elektrische aandrijving.
De draaipoort is leverbaar in verschillende hoogtes, breedtes en uitvoeringen. Door de
vele mogelijkheden sluit de Pro-Turner altijd naadloos aan bij het gekozen hekwerk.
High security
De Pro-Turner E is geschikt voor het high security
segment. De zware poortpalen in kokerprofiel
verankeren we in een verzwaarde fundering. Het
frame van de poortvleugel bouwen we op uit koker
60 x 60 mm. We vullen het frame met spijlenhekwerk
(Barricade of Rondissade) of met de dubbelstaafmat
Carrade. Het sluitwerk is inbraakwerend.

Toepassingen
We passen de Pro-Turner onder andere toe bij:
• kantoorparken
• bedrijfsterreinen
• scholen
• sportvelden
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Draaipoort Pro-Turner E Barricade
Functionele poort in staal, met ronde spijlen tussen de liggers

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Pro-Turner E type enkel
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Poortpalen
Type poortpaal
Voetplaat
Beschikbare hoogtes

maatvoering in ca. mm
* bij opening 100 graden

Omschrijving
De Pro-Turner E is samengesteld uit een stalen poortvleugel
en poortpalen. De poort wordt Plug & Play geleverd in
geautomatiseerde uitvoering.

Normering
• NEN EN 13241:2016
• Windgebied 2 conform NEN EN 1991-1-4:2011
•

Poortvleugel
De Barricade poortvleugel is opgebouwd uit:
• Stalen kokerprofiel, koker 60 x 60 mm.
• Zwarte kunststof afdekkap.
• Vulling: spijlen rond 25 mm tussen de liggers, hart op
hart afstand 150 mm.
• Poorten vanaf 1.500 mm hoogte worden voorzien van
een puntenkam (35 mm hoge, scherpe punten).

Optionele toebehoren
• Overklimbeveiliging middels puntdraden, stachelband
of roterende punten.
• Kleefmagneet tot en met een breedte van 2.000 mm.
• Accupakket.
• Flitslicht.
• RVS-besturingskast.
• Fotocellen op aparte staander ten behoeve van
beveiliging van de draaicirkel van de poort.
• Bedieningscomponenten.

Oppervlaktebehandeling en kleuren
• Volbad verzinkt volgens NEN-EN ISO1461 of volbad
verzinkt volgens NEN-EN ISO1461 en elektrostatisch
gepoedercoat.
• Standaard kleuren: RAL 6009 (dennengroen); RAL
6005 (mosgroen); RAL 9005 (zwart). Andere kleuren op
aanvraag leverbaar.

Varianten
Andere types Pro-Turner draaipoorten van B&G:
• Pro-Turner Barricade: draaipoorten in staal, met ronde
spijlen tussen de liggers.
• Pro-Turner Carrade: draaipoorten in staal, met
draadmatvulling.
• Pro-Turner Rondissade: draaipoorten in staal met ronde
spijlen door de liggers gevoerd.
• Pro-Turner Palissade: draaipoorten in staal met vierkante
spijlen door de liggers gevoerd.
• Pro-Turner E Carrade: elektrische draaipoorten in staal,
met draadmatvulling.
• Pro-Turner E Rondissade: draaipoorten in staal met
ronde spijlen door de liggers gevoerd.

Hang- en sluitwerk
• Ophanging met nastelbare scharnieren.
• Vangpaal.
• Kleefmagneet vanaf een breedte van 2.500 mm.
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Bediening
Elektrische aandrijving:
• Elektro-magnetische aandrijving.
• Voorzien van soft start, soft stop.
• Voorzien van sluitkrachtinstelling.
• Voorzien van wettelijk verplichte persoonsbeveiliging.
Montage, plaatsing
• De poortpalen inheien tot 900 mm en aanstorten met
beton.
• Bij betonnen ondergrond: montage met aangelaste
voetplaat.
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