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Terminus automatische schuifpoort
Bij het ontwerp van de Terminus schuifpoort werd 
gestreefd naar het koppelen van een functioneel 
design aan een optimale beveiliging. Aluminium en 
staal zijn op harmonieuze wijze gecombineerd zodat 
een stevige en stijve constructie ontstaat met een 
beperkt totaalgewicht.

Dankzij het gebruik van onderdelen van eigen 
ontwerp heeft de Terminus schuifpoort een heel eigen 
karakter. De aluminium onderbalk en bovenligger 
vormen samen met de kaders van warmbad verzinkt 
staal de vleugel van de schuifpoort. De stalen kaders 
worden tussen de onderbalk en de bovenligger 
vastgemaakt. Hierdoor krijgt de poortvleugel een nog 
betere stijfheid.

De Terminus schuifpoort is verkrijgbaar met 
standaard spijlen, met staalmatvulling of met Traversa 
vulling. Daarnaast zijn heel wat optionele accessoires 
mogelijk, die het bedienen en controleren van de 
poort vergemakkelijken.
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Terminus

* = Geldig voor alle modellen, behalve voor Parkwachter (60 cm hoog)

Vleugel
De vleugel van de Terminus schuifpoort is opgebouwd uit een aluminium onderligger van 242/205 mm en een 
bovenligger van 133/53 mm, opgevuld met stalen kaders van 50/25/2 mm waarin spijlen met een diameter van 
25 mm zijn gelast of staalmat aangebracht is is. De ‘Parkwachter’ versie heeft geen vulling.                                                                       

Afwerking
Voorbehandeling: ontvetten, beitsen en chromateren, daarna afgewerkt met polyester poedercoating in een 
standaard Kopal kleur.  Andere kleuren zijn beschikbaar op aanvraag.  Alle aanvullende onderdelen zijn van 
roestvrij staal of aluminium.

Vullingen
 Standaard spijlen: spijlen ø 25 mm met een tussenafstand van 110 mm.

 Traversa: de spijlen ø 25 mm dwarsen de bovenligger en zijn bovenaan afgeschuind in een hoek van 45°

 Staalmatvulling: de kaders in de vleugel zijn opgevuld met staalmat 8/6/8 mm

 Geen vulling in de Parkwachter versie

Standaard hoogtes  
Terminus schuifpoort (m)*

Standaard doorgangsopeningen  
Terminus schuifpoort (m)

1.25 4.00
1.50 5.00
1.80 6.00
2.00 7.00
2.50 8.00

9.00


