Cratos
Vermelde maten zijn standaardmaten. Op aanvraag zijn afwijkende maten mogelijk.
Poortvleugel:

Uitvoering:

Portalen:

Geleiding:

Handbediend:
(OF)
Geautomatiseerd:

Coating:
Kleuren:
Vrije doorgang
4000
enkel
Vrije doorgang
8000
dubbel
Totale ruimte
10320
nodig enkel
Totale ruimte
20640
nodig dubbel
Lengte
5920
poortvleugel
Wijzigingen voorbehouden.

De cratos is opgebouwd uit verschillende elementen, die op de
onderbalk van geëxtrudeerd aluminium profiel 235x194 mm x 3 tot 5,5
mm wanddikte worden gemonteerd. Aan de bovenzijde is het element
afgewerkt met een aluminium profiel 133x53 mm x 3 tot 5,5 mm
wanddikte. De vrije doorgang kan variëren van 4,0 mtr tot 9,0 mtr. Bij
dubbele uitvoering tot maximaal 18 mtr. Aan de achterzijde van de
poort is een diagonale trekstang gemonteerd met spanwartel.
Ruba V: Ronde spijlen en vanaf 1500 mm hoog mogelijk met
puntenkam.
Ruba O : Doorstekende ronde spijlen en vanaf 1500 mm hoog 45°
afgeschuind.
Ruba M: Dubbelstaafmatvulling en vanaf 1500 mm hoog mogelijk
met puntenkam.
Ruba A : Doorstekende vierkante spijlen en vanaf 1500 mm hoog 45°
afgeschuind.
De Cratos poort is voorzien van 1 stuks eenzijdig geleidingsportaal en
1 stuks sluitportaal 120x120 mm. Ieder portaal is 200 mm verlengd. De
Cratos poort is voorzien van 1 stuks eenzijdig geleidingsconsole,
400 mm breed x 200 mm diep.
Het schuifpaneel geleidt over de geleidingstrein die gemonteerd is aan
het geleidingsportaal met geleidingswielen uit kunststof. De
bovengeleiding is ook voorzien van kunststof wielen die door de
aluminium geleider lopen.
Poort is voorzien van een Locinox slot compleet met aanslag en
dichtwaaibeveiliging.
De poort is compleet geautomatiseerd met een NICE motor. Er zijn
verschillende opties mogelijk om de poort te openen zoals:
drukknoppen, codeklavier, sleutelschakelaars en/of radiografisch
systeem. Ook kan de poort voorzien worden van camera beveiliging
en/of intercom.
Indien er wordt gekozen voor een coating wordt er een ovengebakken
poedercoating aangebracht.
groen (ral 6009) en zwart (ral 9005). Andere kleuren op aanvraag.
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