
In omgevingen waarin u met veel logistieke bewegingen hebt te maken, is de 

DJS SpeedGate helemaal op zijn plaats. Met deze poort sluit u uw terrein af voor 

onbevoegden. Wie wel toegang krijgt, hoeft niet lang te wachten. In luttele seconden 

vouwt de DJS SpeedGate zich open en is de weg vrij. De DJS SpeedGate is dan ook een 

rasechte speedgate die berekend is op intensief gebruik.

UNIEK: hydraulische aandrijving
Het geheim van de DJS SpeedGate is de hydraulische aandrijving op 36V. Daarmee onder-

scheidt de DJS SpeedGate zich van alle andere speedgates. Deze innovatieve aandrijving 

brengt ongekende voordelen met zich mee. Ontdek de kracht van de DJS SpeedGate!

  De DJS SpeedGate kunt u volcontinu 

gebruiken. De hydraulische aandrijving op 

laagspanning ontwikkelt nauwelijks warmte. 

U bent daardoor zeker van een betrouw-

bare, razendsnelle bediening.

  Deze speedgate kunt u voorzien van een 

back-up batterij. Bij stroomuitval hoeft u de 

DJS SpeedGate niet handmatig te openen.

  Het energieverbruik is opmerkelijk laag: met 

maximaal 700 Watt zelfs 50 tot 70 procent 

lager dan gebruikelijk in de markt.

  Het design van de DJS SpeedGate heeft 

veel aandacht gekregen. Het zal u opvallen 

dat dit vouwhek slank en symmetrisch is: 

de middelste scharnierstijl ontbreekt. Een 

esthetisch winstpunt!

  Mogelijkheid tot automatisch open lopen 

bij stroomuitval, waardoor geen (gebouw)

beheerder hoeft te worden ingeschakeld.
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Wilt u meer informatie?
Vraag het uw dealer (z.o.z.). Een sluitende oplossing

DJS SpeedGate
ONDERGELEIDING

Het geheim van de DJS SpeedGate

Betere prestaties, mooier design, minder energie

MODEL 1 (met puntenkam)

MODEL 2 Individueel design



SG01 Ondergeleiding in (prefab) 
betonfundatie SG02 Zeer snelle noodontgrendeling 

(optioneel door back-up batterij) SG03 Serviceluiken afsluitbaar met 
europrofi el cilinderslot

SG04 Veiligheid scharnier met 
geïntegreerde kabeldoorvoer SG05 anti inklembeveiliging SG06 24/7 servicedienst

Wilt u meer informatie?
Neem contact op met uw dealer:

Uiteraard is maatwerk mogelijk.
Wij maken graag een sluitende oplossing!

Uw dealer:

Met de DJS SpeedGate bent u zeker van
  Minimale wachttijden, dus geen fi levorming voor de poort! De 

DJS SpeedGate opent zich met een snelheid van 1 meter per 

seconde. 

  Optimale beveiliging. Als de DJS SpeedGate is gesloten, maken 

voetgangers en voertuigen geen kans. Bovendien opent en 

sluit de speedgate zich snel. Uw terrein is daardoor alleen 

toegankelijk voor rechtmatige bezoekers.

  Gegarandeerde veiligheid. Een poort dat zich zo snel opent en 

sluit, moet veilig in gebruik zijn. En dat is de DJS SpeedGate. 

Druklijsten en infrarood sensoren voorkomen inklemming.

  Lage kosten. De technische componenten en constructie 

van de DJS SpeedGate zijn uitermate solide. Met het juiste 

onderhoud zullen de kosten tot een minimum beperkt blijven. 

Met een geïntegreerde service-indicator ‘vraagt’ uw SpeedGate 

zelf om onderhoud.

Altijd maatwerk
De DJS SpeedGate wordt voor u op maat gemaakt. Afmetingen, 

design en technische specifi caties stemmen we namelijk volledig 

af op uw specifi eke situatie. Daardoor bent u zeker van de optimale 

oplossing.
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Modelwijzigingen voorbehouden

Maximale breedte: 7000 mm
Maximale hoogte: 3000 mm
Afmeting kolommen: 250 x 250 mm
Aandrijving:  elektro-hydraulisch (koolborstelloos), voorzien van 

absoluut-encoder (geen eindschakelaars) geschikt voor 
volcontinu gebruik

Snelheid:  1 meter per seconde (bij 4 meter doorgang dus in 4 sec. 
open en in 4 sec. dicht)

Stroomverbruik: circa 3A
Certifi cering: voldoet aan de eisen van de EN 13241-1 en de NHI
Paneel omranding:  koker 120x60 (afwijking op aanvraag) bovenafwerking 

met puntenkam of doorstekende afgeschuinde spijlen
Paneel vulling  model 1: diagonaal geplaatste spijlen, koker 30x30 mm  
  model 2: wildverband geknikte spijlen, plat 50x10 mm 
  individueel design: paneelvulling naar keuze
Verduurzaming:  thermisch verzinkt volgens NEN EN ISO 1461 

gepoedercoat (laagdikte 2 x ± 60 μm)
Kleur:   in iedere gewenste RAL-kleur (geen meerprijs), andere 

kleuren op aanvraag
Fundering:  compleet geleverd met prefab betonfundatie, of door 

derde gestort in het werk
Noodontgrendeling:  d.m.v. één toeren ontgrendelsleutel (zeer snel 

ontgrendeld), optioneel automatisch openen bij 
stroomuitval (back-up batterij)

Opties: - verkeerslicht(en)
  - automatische openloop bij stroomuitval
  - radiografi sche afstandsbediening
  - toegangscontrolesysteem (geleverd door derde)
  - koppeling met brandmeldcentrale
  - smartkoppeling met alarmcentrale
  - doorrijverlichting
  - service-indicatie LED
  - looppoort
  - enz., enz.


