Speedgate
• Functioneel 			

• Economisch

Effectieve beveiliging van een terrein vraagt om permanente afsluiting. Effectieve toegang voor
auto en vrachtverkeer vraagt daarentegen om toegang zonder belemmering. Snel open en dicht
(na ieder voertuig) – Een Speedgate beweegt snel genoeg om zonder belemmering bij iedere
voertuig passage te worden geopend en gesloten. Het voorkomt extra slagbomen, wachttijden
én “meerijden en lopen”.
Tot 12 meter breed voor maximale flexibiliteit
De speedgates zijn ook mogelijke zonder bovengeleiding – Een trackless Speedgate heeft geen
geleiding aan boven- of onderzijde. Dat betekent geen belemmering in doorrijhoogte én een
ononderbroken wegdek. Ideaal bij zware en hoge voertuigen of een wegdek dat zwaar op de
proef gesteld of sterk vervuild wordt.
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Top kwaliteit van Nederlandse bodem

Speedgates zijn dé oplossing voor een snelle doorgang. Bij steeds meer terreinen is beveiliging een vereiste, maar dat mag
niet ten koste gaan van de doorstroming. Een speedgate is de ideale combinatie tussen een afgesloten, maar tegelijk snel
te openen doorgang. De speedgates van Hexta behoren tot de beste in hun soort.

Hexta STS

Deze Speedgate met twee motoren heeft een bovenaandrijving in de kolommen en geen geleiding. Het vouwhek is SKGgekeurd en opent met circa 1 meter per seconde. We passen deze Speedgate toe in de logistiek, in havens en de chemie.
Zonder mankracht toch 24 uur beveiliging.

Technische specificaties:
Hexta STS
Aandrijving

In de zuilen 2 motoren

Vulling
Panelen

Vleugel invulling spijl of dubbelstaafmat
Panelen 60 x 60 of 100 x 60 of 100×100 (afhankelijk van de grootte van de Speedgate). Gepatenteerde veiligheidsscharnieren met geïntegreerde kabeldoorvoer. Onderhoudsvrije lagers.
Optioneel: een bodem of top vangplaat voor extra beveiliging.

Snelheid
Conservering

Detectielussen in het
beton/asfalt

Snelheid ca. 1m/sec
Thermisch verzinkt volgens NEN-EN-ISO 1461. Optie: twee laagse polyester poedercoating, 120
μm totaal.
Positie: voor en achter de poort geplaatst (sluitveiligheid), op een afstand van ca. 750 mm.
Maximale luslengte: 5 m, uitloop 2m.

Verkeerslicht op- of inbouw LED
Opties

2 lenzen, Ø 80 mm, kleuren rood en groen.

Diverse afwerkingen, verschillende paneelstijlen, LED-verkeerslichten, toegangscontrole systemen, ANPR, voertuigen tagging AVI.

Maximale breedte en
hoogte
Aantal bewegingen per
dag
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Wijzigingen in constructie en/of uitvoeringen voorbehouden

12 meter - 3 meter
400

