
Ett klassiskt alternativ av grind, i manuellt utförande för enklare 
användning så som till dagöppen infart, eller eldriven med 
driftsäker grindautomatik. Med väl dimensionerade grind- 
stolpar, kraftig grindram och genomgående högkvalitativt
material och ytbehandling är Heras industrislaggrindar ett i 
många fall självklart alternativ. Oavsett om behovet är en 
manuell eller motoriserad grind.

Våra industrigrindar består av profil- eller nätfyllda grindblad, 
för öppningsmått på upp till hela 12 meter. Grindbladen 
monteras på noga dimensionerade grindstolpar - antingen 
direktgjutna eller med fotplatta på gjutet fundament.  
Grindarna levereras i industrihöjd 2 meter, försedda med tre 
rader taggtråd i ovankant för att samspela med anslutande 
stängsel eller staket.

Vid val av motordriven slaggrind monteras förstklassig och 
driftsäker grindautomatik, som erbjuder bekymmersfri använd-
ning via valt impulsdon.

Passagekontroll / Drivenheter

Experts in perimeter protection

• Heras industrigrindar är av högsta 
kvalitet och kan anpassas efter 
förutsättningar och önskemål.

Industrislaggrindar
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Tillval
• Impulsdon & säkerhetshöjande komponenter för motordriven 

grind; kodlås, nyckelmanöverlåda, GSM-modul, fordonsdetek-
tor och induktiva slingor i asfalt, magnetlås, fotocell m.m.

• Nätfyllt grindblad
• Spanjolettlås för ASSA, alternativ till hänglåsöglor  

för manuell grind

Tekniska specifikationer

Fördelar
• Kostnadseffektivt alternativ för passagereglering
• Robust konstruktion med lång livslängd
• Anpassningsbara efter användning & passagefrekvens

Certifikat

Gångjärn & avlyftningsskyddœ Grindstolpe med fotplatta Motoriserad enkelgrind Svartlackerad slaggrind

Typ Heras Industrislaggrind
manuell 2-12 meter

Heras Industrislaggrind
motordriven 2-12 meter

Identifikationskod HD 812 HDA 212

Grindbladsfyllnad Profil

Profil 20x20 mm

Höjd 1500 / 2000 mm

Ramdimension 60x60 mm

Grindbladsbredder 2000 - 6000 mm

Överklättringsskydd 3 rader taggtråd

Grindstolpar
Grindblad bredd <2500 mm i dimension 90x90 mm

Grindblad bredd 3000 - 3500 mm i dimension 120x120 mm
Grindblad bredd 4000 - 6000 mm i dimension 150x150 mm

Dimension 150x150 mm
Stolpar försedda med fotplatta

Låsning Försedda med hängslåsöglor,  
markreglar och avlyftnings

Självhämmande elektromekaniska motorer* 
Stolpar försedda med fotplatta

Drivanordning Manuellt manövrerade DAAB Faac (EP104)

Färgalternativ Grindblad och stolpar levereras som standard i varmförzinkat utförande, alternativt lackerat  
i mörkgrönt (RAL6005), olivgrönt (RAL6013) eller svart (RAL9005). Andra RAL-färger mot förfrågan.

*Se separat produktblad för Slag- & vikgrindautomatik för tillval
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Prestandadeklaration 
CE-märkning finns nästan överallt, för allas vår egen säker-
het, oavsett produkttyp eller marknad. Med ursprung från att 
underlätta fri handel i Europa då varje land tidigare haft sina 
egna regler, med exportproblem som följd, är de skärpta kraven 
för CE-märkning av byggprodukter inte bara en fråga om att 
underlätta för marknaden, utan det handlar även om säkerhet. 
För grindar handlar det främst om att vi inte skall skada oss vid 
passage - med krosskador eller ännu mer olyckligt dödsfall på 
grund rörliga komponenter. 

Det finns många regler för att uppfylla säkerheten, genom att 
efterfråga detta nyckeldokument av leverantören säkerställer ni 
att er grind är kvalitetssäkrad, säker och laglig.

Kvalitet & säkerhet / Ett komplement till  
CE-märkning enligt SS-EN 13241-1

Experts in perimeter protection

Marknaden för stängsel & områdesskydd har en rättslig skyldighet att 
leverera prestandadeklarationer. Detta nyckeldokument, som är ett 
komplement till gällande krav på CE-märkning, säkerställer att 
arbetsgivare tillhandahåller säker utrustning för sina anställda och 
besökare - för fastigheter och anläggningar med manuella och 
motordrivna grindar, liksom för hissar och portar.   

Lagkrav & Prestandadeklaration

Förstagångsbesiktning 
Vid installation av motordrivna grindar skall en besiktning  
utföras av ett ackrediterat besiktningsföretag före det att grin-
den driftsätts.  
Heras Stängsels grindar är CE-märkta samt Prestandadeklar-
erade i enlighet med Byggproduktförordningen, vilket innebär 
att Heras kan ombesörja drifttagningen och Förstagångsbesik-
tningen.  
Dessutom kan Heras, för er bekvämlighet, vid tecknande av 
serviceavtal ombesörja återkommande besiktningar genom ett 
externt ackrediterat bolag. Enligt gällande lagkrav som omfat-
tar brukaren av grinden skall påföljande besiktning ske efter två 
år, därefter vartannat år, beroende på placering av grind. Heras 
kan genom sitt serviceavtal erbjuda erforderlig service samt 
påföljande besiktningar via ackrediterat företag - allt för att ni 
skall få ut det mesta av levererad grind och en bekymmersfri 
och säker drift.

Prestandadeklaration/CE- märkning marknadskontrolleras av  
Boverket:  www.boverket.se    marknadskontroll@boverket.se


