Kampanj – Vikgrind Traffic

Vikgrindarna är av mycket hög kvalitet, är snabböppnande och klarar hög intensitet av in- och utpasserande trafik.
Våra vikgrindar levereras Plug-and-play vilket betyder att det går att komma igång så snart elektrikern kopplat in
den förberedda grinden med motor och vald utrustning. Vikgrindar kan även beställas med både hajtand och
taggtråd som överklättringsskydd och i galvat eller i galvat och pulver lackerat.
För optimal säkerhet är grinden utrustad enligt kraven inom svensk standard för motordrivna grindar.
SÄKER

FRIBÄRANDE

Som standard har grinden 10
säkerhetslister, två uppsättningar
fotoceller och två nödbrytare.
Den följer gällande EU-direktiv.
Standard PN EN 13241-1 + A1:
2012.

Grinden är upphängd på stolpar
med hjälp av gångjärn och
länkarmar. Den lämnar således
inga ytterligare spår på marken
mellan grindstolparna.

ROBUST
KONSTRUKTION

De material och lösningar som
använts till grinden tillåter
kontinuerligt användande. Med
drivenhet för intensivt
användande.

Produktfakta Vikgrind - Traffic
Ramkonstruktion:

60x60x3

Grindstolpar:

160x160mm

Fyllning:

25x25mm

Färg/ytbehandling:

HDG eller
HDG + RAL standard

Automatik
• Came 2 stycken fjärrkontroller, nyckelströmbrytare
• Nödstopp-knapp på insidan (av fastigheten)
• Came Kiaro signal/varnings-lampa
• Came Topp-antenn
• CAME DIR10 Fotocellspaket på stolpe, ytterligare
paket med fotoceller på halv-stolpar
• Klämlister på grindbladen som stängs mot varandra
• Came Ferni motor och Came ZLI24 kontrollpanel
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Kampanj – Vikgrind Traffic
•

Grindar bredare än 4500mm är utrustade med
MAGMAG 2500 magnetlås.

För pris, kontakta oss så offererar vi. Alla priser exklusive moms och Ex.Works Falkenberg.
Även för andra mått och dimensioner lämnas offert.
Kampanjpriserna på Vikgrind Traffic varar som längst till och med 2019-06-01.

Tillbehör:
Mobil ställning till vikgrinden:
Stål med betongblock
Galvat stål med betongblock
Stålkonstruktionens vikt 250 kg, betongblock 270 kg.
Priser ex. moms och ex. Works. Falkenberg.
Leveranstid:4-6 veckor
Warranty terms and conditions according to WIŚNIOWSKI general warranty policy.

Utsida

Insida
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