
Ease Construction

Slaggrind Premium

Kostnadseffektivt och 
smart val av robust och 
smidig slaggrind.
Ökad säkerhet.
Håller obehöriga ute. Behöriga 
passerar smidigt med sitt 
ID06-kort. Tillträde regleras 
enkelt i webbtjänst.

Robust och smidig.
Robust slaggrind som är enkel 
att flytta runt på arbetsplatsen 
eller vidare till nästa projekt för 
smidig logistik. Öppna smidigt 
med app för att underlätta 
transporter.

Levereras redo.
Levereras komplett, 
färdigmonterad och redo att 
börja användas. Det är bara att 
ansluta strömmen. 



O
ktober 2020. ©

 Infobric AB. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.

Welcome to a world of Ease.
Upptäck alla våra tjänster och produkter på infobric.se

Infobric Construction
Gjuterigatan 9, 553 18 Jönköping
infobricconstruction.se

Ease Construction

Slaggrind Premium
Säker och effektiv byggarbetsplats med mobil och robust slaggrind 
för fordonstrafik. Den fribärande slaggrinden Infobric Premium är ett 
kostnadseffektivt och smart val för arbetsplatser som behöver en smidig och 
mobil slaggrind.

Nätpanelen har en skyddande beläggning som standard (galvaniserad). 
Överklättringsskyddet är av taggtråd i överkant för att hålla obehöriga ute. 
Anslutning till alla typer av stängsel görs enkelt med klammer. Grinden har ett 
nödstopp, klämskydd och fotoceller för ökad säkerhet. 

Slaggrinden levereras komplett med vår Controlbox och kortläsare med 
knappsats, färdigmonterad på plåtfundament och med överklättringsskydd. 

Slaggrinden är utrustad med elektromekaniskt motorspel och styrsystem och är 
därför ett säkert alternativ till manuell fordonsgrind. Grinden levereras med tre 
fjärrkontroller. 

Med Infobrics mobila fordonsgrindar och webbtjänsten Ease Construction 
ökar säkerheten på byggarbetsplatsen. Håll obehöriga ute och få samtidigt 
ordning och reda på transporter och godsmottagning. Ansvarig styr rättigheter 
och scheman direkt i webbtjänsten. Grinden öppnas enkelt för behöriga med 
ett ID06-kort mot kortläsaren. Det är även möjligt att tilldela personer extra 
behörighet för att  smidigt kunna öppna fordonsgrindar åt transportfordon på 
distans via appen Ease CheckIn.

Produktegenskaper

Totalbredd 6350 mm

Höjd 2415 mm (inkl. plåt)

Öppningsbredd 5000 mm

Vikt 2000 kg

Strömförsörjning 400V

Fundament Plåtfundament

Öppningshastighet 13 sekunder

Kortläsare Kompatibel med ID06 2.0 Förberedd för 
LOA2 med knappsats för PIN-kod

Radiomottagare Åkerström Sesam Radio system som 
standard, med fjärrkontroll (3st)

Säkerhet Nödstopp, klämskydd och fotoceller

Komplett med monterat passersystem 
och kortläsare (ID06)

Levereras färdigmonterad på plåtfundament

Smidig och mobil

Hajtand som överklättringsskydd

Öppningshastighet 12 sekunder

Totalbredd 6,14 m

Självhämmande, mekaniska ändstopp

Komplett med monterat passersystem 
och kortläsare (ID06)

Levereras färdigmonterad på plåtfundament

Smidig och mobil

Taggtråd som överklättringsskydd

Öppningshastighet 13 sekunder

Totalbredd 6,35 m

Nödstopp, klämskydd och fotoceller

Robust

PRO Premium

PRO eller Premium?

Två riktigt bra alternativ
att välja mellan.

För aktuell information, prisuppgifter, 
offertförfrågan samt tillbehör och reservdelar


