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Skjutgrind A

Driftsäker och flexibel 
skjutgrind för snabba 
och säkra flöden.
Smidig användning.
Behöriga passerar smidigt med 
ID06-kort eller app. Tillträde 
regleras enkelt i webbtjänst. 
Obehöriga stängs ute. 

Flexibel placering.
Flexibel med möjlighet till 
vänster- eller högerhängning 
beroende på placering. Smidig 
att förflytta vid behov.

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

Skjutgrind A
Säker och effektiv byggarbetsplats med mobil skjutgrind för fordonstrafik. 
Skjutgrind A är en driftsäker fribärande skjutgrind utvecklad för det nordiska 
klimatet och designad för högintensiv användning i byggmiljö. En grind som ger 
snabba och säkra flöden. 

Skjutgrinden är en varmförzinkad motorskjutgrind utrustad med PA6 boggiehjul 
med underhållsfria kullager som tryggar  behovet av en robust konstruktion för 
byggarbetsplatsen. Grinden är utrustad med flera säkerhetsfunktioner som 
dubbla fotoceller, stoppknapp på in- och utsida samt aktiv klämkraftdetektering, 
vilket innebär att att motorn vänder på en given kraftnivå när den stöter på ett 
hinder. Fotocell på anhållstolpen är trådlös tack vare batteri och solcellspaket.

Grinden är flexibel i val av placering på bygget. Den ändras enkelt från höger- 
eller vänsterhängning med ett vred i elskåpet. Grinden kan enkelt förflyttas 
genom de integrerade lyftöglorna eller uttagen för gaffeltruck. 

Kontinuerlig och smidig drift säkerställs genom skjutgrindens ändlägesgivare 
som ser till att grindens ytterlägen alltid är definierade. Ingen tidsödande 
inlärningscykel krävs. 

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. 

Skjugtgrind A går snabbt att installera. Det enda som behövs är att ansluta 
strömmen så är grinden igång och kan börja användas på bygget. 

Produktegenskaper Skjutgrind A 6 meter

Bredd 8600 mm inkl. anhållstolpe

Höjd 2000 mm (2160 totalhöjd från mark till 
högsta punkt). 

Öppningsbredd 6000 mm

Grindblad 8060 mm 

Totalbredd som krävs för att 
öppna och stänga grinden 14400 mm

Vikt 1300 kg exkl. anhållstolpe

Teknisk beskrivning

Strömförsörjning 230 V. Säkras av 10A. 

Stativ Stålkonstruktion med vikter i betong.

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

Öppningshastighet 0,6 m/s

Säkerhet Belastningsvakt, Fotocell och Stopp

Produktegenskaper Skjutgrind  A 8 meter

Bredd 10600 mm inkl. anhållstolpe

Höjd 2000 mm. (2160 totalhöjd från mark till 
högsta punkt). 

Öppningsbredd 8000 mm

Grindblad 10060 mm

Totalbredd som krävs för att 
öppna och stänga grinden 18400 mm

Vikt 1350 kg exkl. anhållstolpe

För aktuell information, prisuppgifter, offertförfrågan 
samt tillbehör och reservdelar

Skjutgrind 6 meter   Skjutgrind 8 meter


