INFOBRIC

SLAGGRIND PREMIUM

Säker och effektiv byggarbetsplats med mobil och robust slaggrind för fordonstrafik
Med Infobrics mobila fordonsgrindar och webbtjänsten
Infobric Ease kan du enkelt styra fordonstrafiken på din
byggarbetsplats och få ordning och reda på transporter
och godsmottagning. Säkerheten ökar genom att grindarna öppnas med ID06-kort, ingen obehörig kan ta sig in.
Den fribärande slaggrinden Infobric Premium är ett
kostnadseffektivt och smart val för arbetsplatser som
behöver en smidig, robust och mobil slaggrind. Utrustad
med elektromekaniskt motorspel och styrsystem är den ett

säkert alternativ till manuell fordonsgrind. Den är mycket
enkel att installera och flytta runt på arbetsplatsen eller
vidare till nästa projekt.
Slaggrinden levereras komplett med Infobrics controlkit
(Controlbox och kortläsare med knappsats för ID06 2.0).
Den är färdigmonterad på plåtfundament, så det enda
du behöver tänka på är att ansluta strömmen. Grinden är
dessutom förberedd med SIM-kort med uppkoppling till
webbtjänsten Infobric Ease, där ansvarig styr rättigheter
och scheman.

INFOBRIC SLAGGRIND PREMIUM

Smidiga och säkra flöden för
fordonstrafiken

CE-märkt

Komplett med
styrsystem för ID06 2.0

5 meter i öppningsbredd

Taggtråd som
överklättringsskydd
Levereras färdigmonterad på
plåtfundament

TEKNISK SPECIFIKATION SLAGGRIND PREMIUM

Robust slaggrind för smidig logistik
Grinden levereras färdigmonterad, komplett med monterat
fundament, kraftig motor och taggtråd som överklättringsskydd i överkant. Nätpanelen har en skyddande
beläggning som standard (galvaniserad) och är utrustad
med klämskydd. Anslutningen till alla typer av stängsel

Höjd

2 415 mm (inkl plåt)

Totalbredd

6 350 mm

Öppningsbredd

5 000 mm

Vikt

2 000 kg

Strömförsörjning

400V

Se vår hemsida för tillbehör

Fundament

Plåtfundament

Du hittar vår tillbehörslista för grindar på
infobric.se/kundservice/installation

Öppningshastighet

13 sek

Kortläsare

Kompatibel med ID06 2.0.
Förberedd för LOA2. Med knappsats för PIN-kod.

Radiomottagare

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

Säkerhet

Nödstopp och klämskydd med
fotoceller för ökad säkerhet.

görs enkelt med klammer.

Fler fordonsgrindar från Infobric:

Skjutgrind
Infobric

Vikgrind
Premium

Slaggrind
Pro

KONTAKT
Har du några frågor eller vill beställa slaggrind? Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig!
Det går även att hyra Infobrics fordonsgrindar hos våra partners, se mer på infobric.se/partners
Växel: 036 – 34 03 02
E-mail: kontakt@infobric.se

Vi är en ackrediterad leverantör av läsare och
applikationer för informationshantering av ID06-standarden.
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