Mobiele afsluitingen

Tempofor®

Afrasteringssystemen voor de tijdelijke bescherming en controle
van mensen, voertuigen en goederen.

Productdetail

TROEVEN
Kwaliteit en duurzaamheid
De panelen zijn vervaardigd uit vooraf verzinkt of vuurverzinkt materiaal voor langdurig gebruik
in wisselende weersomstandigheden. Stevig stalen kader waarop alle draden afzonderlijk
gelast zijn.
Flexibel
Een uitgebreid assortiment van panelen en toebehoren biedt een oplossing voor elke tijdelijke
veiligheidsbehoefte. Verschillende verbindingssystemen en logistieke mogelijkheden verlenen
een grote flexibiliteit in transport en bij installatie.
Service
Een uitgebreid Europees netwerk van verdelers staat garant voor een kwalitatieve en snelle
levering, zowel voor aankoop als verhuur van werfafsluitingen.
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Functionaliteiten

Tempofor F assortiment
F1: standaard verplaatsbaar paneel: hoogte 1,2 m
F2: standaard verplaatsbaar paneel: hoogte 2,0 m
F2 Medium: lichter verplaatsbaar paneel: hoogte 2,0 m
F2 Super: verplaatsbaar paneel met versterkte horizontale en verticale
buizen en draden voor intensief gebruik, vb. voor verhuur.
F2: hoogte 2,0 m met versterkte hoeken: mogelijkheid om
4 versterkte hoeken toe te voegen aan F2 en F3 standaard
panelen (enkel indien gebruik van standaard klemmen)
F2 Secure: antiklimpaal met kleine mazen
F3: standaard verplaatsbaar paneel met extra horizontale buis voor meer
stevigheid
F3 Maxi: verplaatsbaar paneel van 2,45 m hoogte, met extra horizontale
buis en kleinere mazen
Tempofor B assortiment
Zichtbelemmering op bouwwerven of evenementen.
Stevig, duurzaam, vuurverzinkt stalen kader met geprofileerde & gecoate
plaatvulling.
Beschikbaar in verschillende kleurcombinaties (wit,blauw,geel), andere
kleuren: op aanvraag.
Verplicht gebruik van steunpalen.
Compatibel met standaard werfpanelen en toebehoren.
B1: gesloten verplaatsbaar paneel: hoogte 1,2 m
B2: gesloten verplaatsbaar paneel: hoogte 2,0 m
B3: half open, half gesloten verplaatsbaar paneel: hoogte 2,0 m
•
Tempofor C assortiment
C1: geleidingspaneel met geleidings- en steunrail bovenaan, om publiek
te geleiden.
C2: standaard dranghekken
C2Light: lichter dranghekken
CycloSecure: schuin dranghekken (3,0 m), speciaal ontworpen voor
extra veiligheid van renners én publiek tijdens wedstrijden of andere
evenementen.
C3: hoge veiligheidsdranghekkens voor publiekscontrole op manifestaties,
met scharniersysteem.
C4: stevig dranghekken voor podia, plooibaar
Verplaatsbaar publieksgeleidend systeem: voor effectieve
toegangscontrole op evenementen.
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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.

Verplaatsbaar publieksgeleidend systeem
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