
Schuifpoorten
     Swiss Gate
Schuifpoorten 

Hop Hekwerken. Daar kun je niet omheen.



Een entree met uitstraling!

Schuifpoorten
Eenvoudig en snelle montage Afscherming & OploopwielAandrijfkast Dubbel aanslagportaalBijzondere geruisloze geleiding

U heeft uw bedrijfspand waarschijnlijk met veel zorg uitgezocht of laten bouwen. Terecht, de uitstraling van uw pand 

draagt enorm bij aan uw imago. En dat wilt u natuurlijk niet laten ondermijnen door een entree die daar afbreuk aan doet. 

Vandaar dat u voor een poort kiest die én ongewenst bezoek overtuigend de toegang ontzegt én naadloos aansluit bij 

de kwaliteits uitstraling die bij u past. Daarom kiest u voor de Swiss Gate. Deze vrijdragende schuifpoort combineert 

namelijk topdesign met hoogwaardige techniek en functionele kwaliteit en staat niet voor niets in de markt bekend als 

uniek in zijn klasse.

Plug & Play

De Swiss Gate wordt in de fabriek volledig 

geassembleerd én getest. Het in bedrijf-

stellen is daarom uitermate eenvoudig en 

kost een minimum aan tijd.

Uitvoering 

De Swiss Gate is verkrijgbaar in hand–

bediende en geautomatiseerde uitvoering. 

De geautomatiseerde uitvoering is uit-

gerust met een afsluitbare aandrijfkast 

waarin de motor en de besturingskast 

zijn gebouwd. Verder is de schuifpoort 

voorzien van twee sleutelschakelaars, 

veiligheidslijsten, fotocellen, een vier-

kanaals handzender en een ontvanger. 

Europese wet- en regelgeving 

De Swiss Gate voldoet aan alle nood-

zakelijke Europese normen, waaronder 
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de EN13241-1, de Europese Machine-

richtlijn  98/37 /EEG, de Laag spannings-

richtlijn 73/23 EEG en de EMC-richtlijn 

89/336/EEG.

Totaaloplossing

De schuifpoorten van Hop Hekwerken 

sluiten naadloos aan op verschillende 

typen hekwerken en draaipoorten. Daar-

naast kunnen ze eenvoudig gecombineerd 

worden met slagbomen, obstakelpalen, 

detectielussen en intercomsystemen. 

Hop Hekwerken kan u dus totaaloplos-

singen aanbieden met onderscheidend 

vermogen!
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Base Line

Smart Line 

High Line

Raster Line 8/6/8 



Schuifpoorten

ren op aanvraag

Hop Hekwerken BV

Marchandweg 15, 3771 ML Barneveld, T  0342 410 200, F  0342 410 210

E  info@hophekwerken.nl, I  www.hophekwerken.nl

Technische
specifi caties

TYPE SPECIFICATIES

*BL30 3000 7300 30 25 x 25 150 100 x 120 100 x 90 150 x 100
*BL40 4000 9400 30 25 x 25 150  100 x 120  100 x 90 150 x 100
*BL50 5000 11900 30 25 x 25 150 100 x 120 100 x 90 150 x 100
*BL60 6000 14400 30 25 x 25  150 100 x 120 100 x 90 150 x 100
*BL70 7000 17000 30 25 x 25 150 100 x 120 100 x 90 150 x 100
*BL80 8000 18700 30 25 x 25 150 150 x 150 100 x 140 150 x 100
*BL90 9000 21300 30 25 x 25 150 150 x 150 100 x 140 150 x 100
*BL100 10000 24000 30 25 x 25 150 150 x 150 100 x 140 150 x 100
*BL110 11000  26000 30 25 x 25 150 150 x 150 100 x 140 150 x 100
*BL120 12000 28000 30 25 x 25 150 150 x 150 100 x 140 150 x 100
*BL130 13000 30000 30 25 x 25 150 150 x 150 100 x 140 150 x 100
*BL140 14000 32000 30 25 x 25 150 150 x 150 100 x 140 150 x 100
*BL150 15000 34300 30 25 x 25 150 150 x 150 100 x 140 150 x 100
*BL160 16000 36800 30 25 x 25 150 150 x 150 100 x 140 150 x 100

* Geldt voor alle modellen, tenzij anders vermeldt in de product informatie.       Alle maten zijn in mm.

OVERIGE SPECIFICATIES
- Hekwerkaansluiting wordt standaard geleverd.
- Diverse vleugelvullingen zijn mogelijk.
- De schuifpoorten zijn leverbaar in de standaard hoogten: 1000, 1250, 1500, 1800, 2000 en 2500 mm.
- Standaard RAL-kleuren zijn: RAL 6005 - RAL 6009 - RAL 6284 - RAL 7016 - RAL 9005 - RAL 9010.
- Motorvermogen 1,1 kW - Aansluitspanning 230V.

- Snelheid: 0,2 m/s.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de uitgebreide productinformatie. Hop Hekwerken behoudt zich het recht voor om constructies, specifi caties, modellen en opties te veranderen.
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