
PORTÁRA
BOUWHEK SCHUIFPOORT

BROCHURE

De CE-gecertificeerde geautomatiseerde óf handbediende 
bouwhek schuifpoort. Geplaatst in een handomdraai.



V.01-20221

PLUG ‘N PLAY
De aluminium schuifpoort Portára is 
zeer geschikt als tijdelijke toegangspoort 
voor jouw bouwterrein of andere 
terreinen. De Portára bestaat uit een 
hoogwaardige aluminium poortvleugel 
met een stevige staalmat en is zowel links, 
als rechtsschuivend te installeren. De 
schuifpoort sluit naadloos aan op onze 
bouwhekken, maar is ook te gebruiken bij 
staafmathekwerken of gaashekwerken.

Deze schuifpoort wordt volledig Plug ‘n Play 
geleverd. Dankzij de prefab fundering met 
heftruckuitsparingen staat de poort in een 
handomdraai en is hij direct inzetbaar. Is de 
schuifpoort op je huidige project niet meer 
nodig? Ook het demonteren is zo gedaan. 
Dit maakt de Portára multi inzetbaar voor 
meerdere projecten.

PORTÁRA
BOUWHEK SCHUIFPOORT

V.01-20231



V.01-20232

GEAUTOMATISEERDE 
PORTÁRA

Prefab betonfundatie. 
Eenvoudig te 
plaatsen door 
heftruckuitsparingen.

+

+Bodemvrijheid 
max. 17 cm.

Poortvleugel voorzien van 
Anti-Climb staalmat.

+

Bouwhek eenvoudig 
aan te sluiten op de 
sluit- en geleideportalen.

+

6 actieve veiligheidslijsten en 
fotocellen zorgen ervoor dat de 
poort geen schade toebrengt aan 
personen en voertuigen. 

+

Waarschuwingslicht+

De poort loopt soepel door interne 
geleidingswielen met tandlat in combinatie 
met een krachtige Cardin aandrijving.

De poort wordt standaard geleverd met een 
afstandbediening. De aandrijving is voorzien 
van een noodstroomaccu. Deze accu zorgt 
ervoor dat de poort in geval van stroomuitval  
nog een aantal keer te bedienen is.

HANDBEDIENDE PORTÁRA
Een Portára zonder aandrijving en de 
benodigde fotocellen en veiligheidslijsten? Dat 
kan ook. Er is geen stroomvoorziening nodig. 
Een degelijk slot zorgt voor de sluiting van de 
poort.

+



STANDAARD MATEN
De Portára is leverbaar met een standaard 
opgestelde hoogte van circa 2 meter. De 
standaard doorgang is 5 meter, 6 meter of ca. 
7 meter. Een grotere doorgang nodig? Met 
twee vleugels realiseer je een doorgang tot 
circa 14 meter!

Afmeting   Benodigde
doorgang   terreinlengte
5 meter  13,37 meter
6 meter  14,81 meter
6,75 meter  17,15 meter

OPTIMALE PERSOONS- EN 
VOERTUIGENBEVEILIGING
Een elektrisch aangedreven schuifpoort is een 
machine. Om klemgevaar van personen en 
voertuigen te voorkomen is de poort voorzien 
van fotocellen en veiligheidslijsten. 

De elektronische schuifpoort Portára is 
standaard voorzien van een persoons- en 
voertuigbeveiliging. De fotocellen controleren 
of de doorgang vrij is en de veiligheidslijsten 
zorgen ervoor dat de aandrijving direct stopt 
bij de minste of geringste aanraking.

DRAADLOOS
De fotocellen zijn draadloos. Daarbij zijn 
de beide veiligheidslijsten op de kop van 
de poort voorzien van een draadloos 
overdrachtssysteem. De fotocellen en lijsten 
zijn daardoor bij service en onderhoud 
makkelijk en snel te demonteren. 

De fotocellen zijn weggewerkt in het 
design. Niet alleen veilig maar ook 
vandalismebestendig!

EXTRA OPTIES
Een andere kleur gewenst? Dat is geen 
probleem. Of meer bescherming tegen 
overklimmen? De Portára is ook leverbaar met 
puntenkam. Ook is het mogelijk om een GSM-
module bij de poort te bestellen. Hiermee 
bestuur je de poort vanaf waar dan ook!

V.01-20233

Puntenkam GSM-moduleKleurcoat

Vandalisme 
bestendig

Draadloos 
overdrachts-
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direct om

Geen 
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CE-GECERTIFICEERD

PLUG & PLAY:
SNEL EN EENVOUDIG TE PLAATSEN

DRAADLOZE BEDIENING EN 
BEVEILIGING

UITSTEKENDE BEVEILIGING 
VOOR JE TERREIN

V.01-20234
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