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Beveiligingsniveau FunctionaliteitenToepassingen

Robusta® SQ25 
Draaipoort  

Toegangscontrole
Enkele en dubbele draaipoorten Robusta SQ25, met spijlenvulling, 
aan gepaste palen, scharnieren en sluit- en grondgrendelsysteem.

TROEVEN

Zeer stevige constructie 
Alle elementen van de Robusta SQ25 draaipoorten zijn van een uitzonderlijk 
stevige constructie: kader, vierkante spijlen en palensysteem.
Veiligheid
De afstand tussen de verticale spijlen is 110 mm. Dit beantwoordt aan de 
hoogste veiligheidsnormen..
Regelbare scharnieren
De scharnieren zijn regelbaar en kunnen de poorten tot 180° laten openen. De scharnieren 
zijn symmetrisch gepositioneerd waardoor de meeste types zowel links- als rechtsopenend 
en zowel naar binnen als naar buiten opendraaiend, geïnstalleerd kunnen worden. (afhankelijk 
van de paalsectie)
Regelbaar veiligheidsslot
Het opbouw veiligheidsslot laat een optimale regeling toe en is gemakkelijk te installeren.
Superieure coating
Robusta SQ25 draaipoorten ondergaan de beste coating die momenteel bestaat. 
Snelle plaatsing
De Robusta SQ25 draaipoorten zijn geconcipieerd voor een snelle plaatsing: de onderdelen 
zijn tot een minimum beperkt.
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Kader
Kader uit profi elbuis 60 x 40 of 60 x 60 mm in verstek gelast, met spijlen 
25 x 25 mm, ingelast onder een onderlinge afstand van 110 mm. 

Palen
Vierkante palen uit gelaste buis met afdekdop. 
Optie: bevestigingsstrip voor de bevestiging van de panelen 
aan de poortpalen door middel van specifi eke verbindings-
klemmen.

Toebehoren
∙ Scharnieren: regelbaar, laten toe de poortvleugels 180° te openen.
∙ Sluitsysteem: opbouw veiligheidsslot, met regelbare sluiting.
∙ Grondgrendel: in roestvrij staal, te monteren op de poortvleugel.
  Standaard op dubbele draaipoorten: 1 grondgrendel.
  Bijkomende grondgrendel voor enkele of dubbele draaipoorten: optioneel.
∙ Grondgrendelhouder: wordt eveneens standaard meegeleverd bij een 
  dubbele draaipoort.
• 

CE Markering
Robusta SQ25 draaipoorten zijn CE gemarkeerd in overeenstemming 
met de Europese wetgeving: CPR (Construction Product Regulation) - 
“Verordening Bouwproducten” (EU -  305/2011) en type getest volgens de 
voorschriften van de norm EN 13241-1 voor gebruik in een industriële en 
commerciële omgeving.   

ASSORTIMENT ROBUSTA SQ25 ENKELE DRAAIPOORTEN

Breedte
mm

Hoogte
mm

Vrije doorgang
mm

Benodigde ruimte
mm

1000 1030/1230/1530/1730/2030/2430 985 1145

1200 1030/1230/1530/1730/2030/2430 1255 1415

1500 1030/1230/1530/1730/2030/2430 1525 1685/1725*

2000 1030/1230/1530/1730/2030/2430 2065 2265

2500 1030/1230/1530/1730/2030/2430 2470 2670/2750**

3000 1030/1230/1530/1730/2030/2430 3010 3210/3290***

4000 1030/1230/1530/1730/2030/2430 3955 4235/4275*

4500 1030/1230/1530/1730/2030/2430 4495 4775/4815**

5000 1030/1230/1530/1730/2030/2430 5070 5350/5390****

ASSORTIMENT ROBUSTA SQ25 DUBBELE DRAAIPOORTEN

Breedte
mm

Hoogte
mm

Vrije doorgang
mm

Benodigde ruimte
mm

2000 1030/1230/1530/1730/2030/2430 1930 2090

2400 1030/1230/1530/1730/2030/2430 2470 2630

3000 1030/1230/1530/1730/2030/2430 3010 3170/3210*

4000 1030/1230/1530/1730/2030/2430 4090 4290

5000 1030/1230/1530/1730/2030/2430 4900 5100/5180**

6000 1030/1230/1530/1730/2030/2430 5980 6180/6260***

8000 1030/1230/1530/1730/2030/2430 7870 8150/8190*

9000 1030/1230/1530/1730/2030/2430 8950 9230/9270**

10000 1030/1230/1530/1730/2030/2430 10100 10380/10420****
* hoogte: 2430 mm ** hoogtes: 2030 - 2430 mm  *** hoogtes: 1530 - 1730 - 2030 - 2430 mm **** hoogtes: 1730 - 2030 - 2430 mm.

    Bedekkingsprocédé
Verzinkt en polyester geplastifi ceerd.

    Kleuren
Goen RAL 6005 - Antracietgrijs RAL 7016.
Andere kleuren: op aanvraag.

    Opties

Poortvanger         Bevestigingsstrip          Verbindingsklem tussen poort-
            + specifi eke               paal en afrasteringspaneel
            bevestigingsklemmen

Grondgrendel        Grondgrendelhouder     Tandenkam
+ grondgrendel-   met aanslag
geleider

Betafence is er trots op een PRÆSIDIAD-merk te zijn en maakt deel uit van een wereldwijd netwerk waarin het met Guardiar en Hesco 
samenwerkt als leider in perimeter beveiligingssystemen en -oplossingen. Meer informatie vindt u op praesidiad.com.
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