
  

 

Quick Folding Gate I & II
                           Keeping your entrances secured 

                                                  after every entry or exit

www.perimeterprotection.net

De Quick Folding Gate is een snel-

vouwende draaipoort ontwikkeld 

om een maximale beveiliging te 

bieden aan Uw terreinen en dit  

bij iedere in- en uitrit situatie. De 

Quick Folding Gate biedt een be-

drijfzeker alternatief voor de com-

binatie van een schuifpoort samen 

met een slagboom. De Quick Folding 

Gate is geschikt voor alle types 

van voertuigen, door het unieke 

design is er ter hoogte van de inrit 

geen grondrail en bovenrail nodig, 

waardoor er geen belemmeringen 

zijn voor zeer zware en/of hoge 

voertuigen. De Quick Folding Gate 

bestaat in standaard maten van 

3,5 tot 8 meter opening met een 

openings/sluitingstijd van 4 tot 8 

sec. en de standaardhoogtes zijn 

2 – 2,5 of 3 meter hoog. De Quick 

Folding Gate is gemotoriseerd met 

een 400V motor met een frequen-

tie omvormer. De poortvleugels 

openen in een beveiligde zone en 

iedere poortvleugel kan zelfs af-

zonderlijk geopend worden indien 

noodzakelijk. Om de veiligheid te 

garanderen is de poort uitgerust 

met veiligheidslijsten en waar-

schuwingslichten. De Quick Folding 

Gate is TUV gekeurd naar de hoogste 

Europese normen. De Quick Folding 

Gate is ontwikkeld voor intensief 

gebruik op plaatsen zoals logistieke 

centra of havens.
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Snel en veilig

Geen rail nodig in de oprit, dus geschikt voor zware trucks

Geen bovenrail nodig, dus geschikt voor hoge trucks

Product Overview

	Snel open en dicht

	Duurzaam design

	Hoge kwaliteit

	Onderhoudsvriendelijk

	Stabiel design

	 Standaard maten, maar in ver-

schillende versies en kleuren

	Veiligheidslijsten en flitslamp  

    voor de veiligheid

	Ontworpen voor intensief gebruik

	TUV gecertificeerd 

Further Features

Conventionele rail of zelfdragende 

schuifpoorten openen normaal met 

een snelheid van 0,2 m/s, waardoor 

ze ongeschikt zijn voor drukke toe-

gangen. Een schuifpoort van 6 meter 

doorgang bvb. heeft namelijk een 

openings-/ sluitingscyclus van onge-

veer 1 minuut. Dus als het volume van 

het verkeer hoger ligt dan 30 voertuigen 

per uur, zou de poort bijna continu 

open staan ! Deze tragere openings-/

sluitingstijd maakt ook dat onbe-

voegden kunnen binnengeraken als 

de poort onbemand is. De cyclus van 

de Quick Folding Gate duurt slechts 

enkele seconden, waardoor zelfs bij 

grote verkeersvolumes, de poort steeds 

gesloten zal zijn en zo een veel hoger 

niveau van veiligheid zal bieden.

Fast cycle time
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Openingsbreedte : 3,00 – 6,00 m 

Hoogte 2,05 m en 2,45 m

Openings-/sluitingssnelheid : 1 m/s

QFG I

Openingsbreedte : 4,00 – 8,00 m 

Hoogte 2,05 m - 2,55 m en 3,05 m

Openings-/sluitingssnelheid : 1 – 1,5 m/s

QFG II


