GOOD FENCES MAKE GOOD NEIGHBOURS

Vrijdragende schuifpoort
‘Jumbo ’
®

De Kopal Jumbo ® poort: een staaltje stevigheid !
Bij grote doorgangen en daar waar veiligheid primeert, is de vrijdragende JUMBO®-poort
de oplossing. Over de volledige breedte van de doorgang is een vlakke en vrije doorgang
te behouden.
JUMBO® staat voor :
- degelijkheid
- geruisloze, soepele loopweg
- harmonieus concept
- esthetisch design
De vrijdragende JUMBO® poort heeft slechts 2 portieken, nl. een geleidingsportiek en een
sluitportiek. Bij automatisering van deze poort bespaart u gevoelig op veiligheidslijsten.
JUMBO® is beschikbaar op verschillende hoogtes voor openingen tot maar liefst 12 m en
wordt ook in Traversa en Arena uitvoering geleverd. Zelfs uw wensen kunnen op maat in
deze poort verwerkt worden.
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St a n d a a rd
De Jumbo reeks is de top binnen het gamma schuifpoorten bij
KOPAL. Afsluiting van industriële complexen, openbare sites, ...
kortom, daar waar een echte beveiliging en stevigheid een
noodzaak is.
Deze vrijdragende poort wordt standaard uitgerust met een
puntenkam vanaf 1,80 m alsook wordt een rode reflecterende
strip aangebracht om in het donker uw poort goed zichtbaar te
houden bij naderend verkeer. Op naaststaande locatie wordt het
dagverkeer geregeld met slagbomen. ‘s Avonds wordt de parking
met tal van vrachtwagens afgesloten met de Jumbo poort.

Au t o m a t i s a t i e
Natuurlijk is deze poort perfect automatiseerbaar. Er is slechts
één geleidingsportiek meer, waar volgens de vigerende reglementeringen beveiliging moet worden op geplaatst.
Wil u extra opties bij deze poort, contacteer onze vertegenwoordigers en zij zoeken samen met u een passende oplossing.
Bijgaande foto laat u mooi de styling van de oploopneus zien.
Dit alleen al geeft onze Jumbo poort een echte meerwaarde ...

Ro b u u s t
De zwaarste poort uit het Kopal-gamma heet niet voor niks
JUMBO. Ze is verkrijgbaar in openingen tot maar liefst 12 m.
Ideaal om zwaar verkeer in één of twee richtingen te geleiden.
De hoogte is te kiezen, voor iedere breedtemaat, tussen 1 m en
2,50 m (zie technische gegevens achterin deze folder).

Tr ave r s a & A r e n a
Helemaal nieuw is de JUMBO in Traversa en Arena uitvoering.
Ronde of vierkante spijlen die de bovenligger doorkruisen, is het
bijzonder kenmerk van deze constructiewijze. Ook hier is de
combinatie met Traversa of Arena spijlenhekwerk het neusje
van de zalm voor een professionele en veilige afsluiting van uw
eigendom.
Om de ultieme bescherming te bereiken, werd op naaststaande
referentie (Traversa) de volledige uitvoering nogmaals beschermd
met elektrische prikkeldraad. Niemand komt er nog in ...

We e r s b e s t e n d i g
Deze JUMBO-poorten worden geleverd met een bijzondere
bescherming tegen corrosie. Na het zandstralen van het staal,
wordt de JUMBO gemetalliseerd en daarna gecoat in een RALkleur te kiezen uit ons standaard gamma. Speciale kleuren (bv.
uw firmakleur) is steeds verkrijgbaar op aanvraag.

Technisch concept

Jumbo: een staaltje van stevigheid
Bij poortconstructies met extra grote openingen vormt de onderbalk het belangrijkste draagelement. Daarom werd de JUMBO onderligger ontworpen met speciaal gewalste profielen die tot één geheel worden samengelast om zo een ruim
bemeten onderbalk (400 x 180) te vormen. Het grote aantal walshoeken (20)
garandeert een grote stijfheid bij horizontale belasting. Door de monolithische
structuur, de poort is immers in één stuk gelast tot 16 m, vermijdt men excessieve
doorbuigingen en zijn zwakke punten in een bout- of lasverbinding uitgesloten.
Door het inbouwen van het loopprofiel kon de grondspeling beperkt worden tot
10 cm, wat alle gevaar voor onderkuiping elimineert.

Accessoires
Bij duisternis waarschuwt de rode reflecterende strip aankomende voertuigen van
de aanwezigheid van de poort.
De bouwwijze van het kader en de samenstelling van de diverse onderdelen
maken het gebruik van spankabels overbodig. Hierdoor wordt overklimming fel
bemoeilijkt. Vanaf 1,80 m hoogte zijn de poorten standaard uitgerust met een
scherpe puntenkam.
De JUMBO poort kan uitgerust worden met diverse accessoires voor het automatiseren of beveiligen van de poort, zoals motorisatie, fotocellen, druklijstbeveiliging, afstandsbediening, zwaailicht, ...

Corrosiebestendig en esthetisch
Een maximale corrosiebestendigheid is gegarandeerd door het toepassen van
DCS, het “Duplex Coating Systeem”. Hierbij wordt de poort eerst vuurverzinkt (à
rato van 400g/m2) en daarna door elektrostatische poedercoating en het uitlakken
in een moffeloven afgewerkt. De laagdikte bedraag min. 60µ.
De kleuren kunnen naar wens van de klant worden aangebracht. Onze standaardkleuren zijn :

RAL 6005 mosgroen
RAL 6009 dennengroen
RAL 7039 kwartsgrijs
RAL 7016 antracietgrijs
RAL 9010 reinwit
RAL 9005bl diepzwart blinkend
RAL 9005m diepzwart mat

Het aanbrengen van plaatbekleding, vlak, geperforeerd of een andere vorm,
omwille van esthetische redenen of om de zichtbaarheid (inkijk) te beperken is
tevens mogelijk.

De stijfheid van de construc
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Het ingebouwde loopwiel, alsook de
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De onderbalk vormt het hoofdbestanddeel van een zelfdragende schuifpoort, daarom werden de afmetingen
ruim genomen (400 x 180 mm). De ingenieurs ontwierpen
in samenwerking met designers een uitermate stijf en toch
licht profiel.
Horizontale doorbuiging kon dankzij 3 vertikale wanden
tot een minimum beperkt worden, terwijl door veelvoudige walshoeken het profiel tegen zeer hoge zijdelingse
belastingen bestand maken.

Onderaan is de poort uitgerust met
een stalen C-profiel dat glijdt over 2
rollenstellen. Zij garanderen een
geringe rolweerstand en daardoor
een soepele aanzetbeweging, dit
zelfs bij poorten met maximale
afmetingen in breedte of hoogte.

Cuvelier Graphics nv ‘Industrial printing’

®

Constructie

Portieken

- Geprofileerde stalen onderbalk doorsnede 400/180/3,5 met
afgeschuind bovenvlak. Wandprofilering, voorzien van een
rode reflecterende strip 75 mm breedte aan straatzijde.
- Kaderopbouw uit stalen profiel 100/60/3 gelast op de onderbalk.
- Tussenversterkingen 60/60/2, 3 per poort, verdelen de totale
poortlengte in 4 gelijke vakken.
- Spijlen: 25/25/1,5 tot en met 2 m hoogte
30/30/1,5 voor 2,25 m en 2,50 m hoogte
afstand spijlen as op as 15 cm
- Puntenkam standaard vanaf 1,80 m hoogte
- Hefboomaansluiting met roestvrij cilinderslot + 3 sleutels
- Grondspeling van de poort ca. 10 cm
- Poorten met nuttige doorgang groter dan 9 m zijn achteraan
voorzien van een diagonale trekstaaf 30/8.

- Vertikale staanders uit stalen buisprofiel 160/80/3
bovenaan verbonden, onderaan gelast op een voetplaat
540/360/12 voor bevestiging op beton fundering.
- Ieder poort bevat 1 slagportiek en 1 geleidingsportiek
Belangrijke nota’s
- Eénzijdige werking van de zon op de poort en de daarmee
verbonden temperatuursverschillen, kunnen een aanzienlijke
vervorming met zich meebrengen. Deze zijn echter van
tijdelijke aard en verdwijnen zodra de temperatuur weer
normaal wordt.

Maatgeving

- Aanzetkracht: door het eigen gewicht van de poort en vooral
naar het einde van de loopweg toe, kunnen de vereiste
aanzetkrachten oplopen van 25 tot 75 kg. Het is daarom, en
vooral bij poorten met grote afmetingen (meer dan 7 m)
aangeraden de poort motorisch aan te drijven.

- De vrijdragende Jumbo is verkrijgbaar in volgende
maten en dit in elke mogelijke combinatie :

Opmerking

Lengte (m)

6m

Hoogte (m)

1m

7m

8m

9m

10 m

11 m

12 m

1,25 m 1,50 m 1,80 m 2,00 m 2,25 m 2,50 m

- Foto’s uit deze folder kunnen afwijken van de standaarduitvoering
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Constructiewijzigingen voorbehouden
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