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serie
SpeedGates

Met de SpeedGates van B&G Hekwerk reguleert u de toegang van gemotoriseerd verkeer tot 
uw locatie. Tegelijkertijd weert u ongenode voetgangers en fietsers. De snelvouwhekken zijn 
vandaalbestendig, gaan razendsnel open en dicht en sluiten de doorgang volledig af. 
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‘razendsnel open en dicht’

SpeedGates trackless

Probleemloos en veilig
Een SpeedGate opent snel en kan daardoor bij iedere 
voertuigpassage openen en weer sluiten. Dat 
voorkomt extra slagbomen, wachttijden en 
ongewenste passages. De trackless SpeedGate heeft 
geen geleiding aan boven- of onderzijde. Dat 
betekent geen belemmering in doorrijhoogte en een 
ononderbroken wegdek.

De SpeedGates zijn veilig en gekeurd door SKG 
volgens EN 13241-1. 

Toepassing
• bedrijventerreinen
• high security locaties
• logistieke bedrijven

Wijzigingen in constructies en uitvoeringen voorbehouden. 
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 Type  SpeedGate trackless
 
 Voeding 230Vac  / 16 A
 Breedte  maximaal 12 meter 
 Hoogte maximaal 3 meter
  Openings-/sluitingstijd                                                ca. 1 meter per seconde 
 Aandrijving 2 motoren in de kolommen bovenzijde
 Kolommen                                       220 x 220 (tot 8 meter breed)                    300 x 300 (8 - 12 meter breed)        
 Gebruiksfrequentie tot 400 bewegingen per dag

 Veiligheidsvoorzieningen     
   
 Fotocellen Klasse 3 fotocellen
 Contactlijsten ja
 Detectielussen optie
 Lichtscherm optie
 
 
                                                                 afmeting in ca. mm

                      

Uitvoering
Besturingsprint
• TÜV gecertificeerde besturing in kolom of externe 

besturingskast. 
• Besturing met frequentieregelaar 0,75 kW.
• Voeting 230 Vac, 16A, voorzien van CEE-stekker.

Panelen
• Solide panelen met diverse paneelstijlen. 
• Voorzien van veiligheidsscharnieren met geintegreerde 

kabeldoorvoer. 
•  Voorzien van onderhoudsvrije lagers.
• Het geleidingsmechanisme is veilig voor beknelling.

Kolommen
• De SpeedGate is voorzien van zware stalen kokers.
• Afmeting kokers: 220 x 220 mm voor SpeedGates tot 8 

meter breed en 300 x 300 mm voor SpeedGates van 8 tot 
12 meter breed.

Oppervlaktebehandeling
• Thermisch verzinkt volgens NEN-EN-ISO 1461.
• Optioneel: twee-laagse polyester poedercoating in RAL-

kleur. 

Aandrijving
• De SpeedGate is voorzien van 2 motoren, geplaatst in de 

bovenzijde van kolommen: 0,18 kW, IP 54.
• Aandrijving mechanisch geblokkeerd in dichtstand. 

Beveiliging
• Klasse 3 fotocellen en contactlijsten.
• EN13241-1. 

Opties
• Voertuig-detectielussen.
• Lichtscherm.
• Waarschuwingssystemen (akoestisch & optisch).
• Verkeersregeling met meerdere LED-lichten & strips.
• Koppeling aan toegangscontrolesysteem.   

Montage
Afhankelijk van de locatie, grondgesteldheid en gekozen 
uitvoering monteren we de Speedgates op:
• Gestorte fundering.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Wijzigingen in constructies en uitvoeringen voorbehouden. 
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SpeedGates
Track snelvouwdeuren zonder boven- of ondergeleiding
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