
Ease Construction

Skjutgrind

Mobil och fribärande 
skjutgrind designad för 
högintensiv användning.
Ökad säkerhet.
Håller obehöriga ute. Behöriga 
passerar smidigt med sitt 
ID06-kort. Tillträde regleras 
enkelt i webbtjänst.

Smidig användning
Snabb öppningshastighet för 
att öka effektiviteten vid höga 
trafikflöden. Öppna smidigt 
med app för att underlätta 
transporter.

Levereras redo.
Levereras komplett och 
färdigmonterad. Det är bara att 
ansluta strömmen. 
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Ease Construction

Skjutgrind
Säker och effektiv byggarbetsplats med mobil skjutgrind för fordonstrafik. 
Skjutgrinden ger snabba och säkra flöden. Vår fribärande skjutgrind är utvecklad 
för det nordiska klimatet och designad för högintensiv användning i byggmiljö. 
Den helsvetsade skjutgrinden tryggar behovet av en robust konstruktion för 
byggarbetsplatsen.

Grinden är utrustad med trådlösa fotoceller för ytterligare säkerhet. När 
fotocellerna påverkas återgår grinden till öppen position. Grinden levereras 
med blinkljus och tre stycken fjärrkontroller.

Infobrics skjutgrind är monterad på ett betongfundament för direkt placering 
på en byggarbetsplats. Fundamentet är utformat för att kombineras med 
byggstängsel och ger en snygg integrering av grinden. Hela montaget, 
grind och betongfundament, kan enkelt flyttas med hjälp av gaffeltruck. 
Förankringspunkter finns förberedda i betongfundamentet för stadig infästning i 
marken.

Grinden levereras färdigmonterad och komplett med motordrift och styrsystem 
(controlbox och kortläsare med knappsats för ID06 2.0).  Den är förberedd med 
SIM-kort med uppkoppling till webbtjänsten Ease Construction. I webbtjänsten 
går det smidigt att styra rättigheter och scheman, behöriga öppnar med sitt 
ID06-kort. Det är även möjligt att tilldela personer extra behörighet för att  
smidigt kunna öppna fordonsgrindar åt transportfordon på distans via appen 
Ease CheckIn. 

Grinden går snabbt att installera. Det enda som behövs är att ansluta strömmen.

Grinden finns med en öppningsbredd på 6 meter och 8 meter.

Produktegenskaper Skjutgrind 6 meter

Bredd 8600 mm inkl. anslagstolpe

Höjd 2090 mm. Justerbar med 30 mm

Öppningsbredd 6000 mm

Grindblad 8000 mm

Totalbredd som krävs för att 
öppna och stänga grinden 14600 mm

Vikt 3000 kg inkl. anslagstolpe

Teknisk beskrivning

Strömförsörjning 230 V

Fundament Betongfundament

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

Öppningshastighet 0,17 m/s

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

Säkerhet Nödstopp, klämskydd och fotoceller

Produktegenskaper Skjutgrind  8 meter

Bredd 11600 mm inkl. anslagstolpe

Höjd 2090 mm. Justerbar med 30 mm

Öppningsbredd 8000 mm

Grindblad 11000 mm

Totalbredd som krävs för att 
öppna och stänga grinden 17600 mm

Vikt 3100 kg inkl. anslagstolpe

För aktuell information, prisuppgifter, offertförfrågan 
samt tillbehör och reservdelar

Skjutgrind 6 meter   Skjutgrind 8 meter


