Grindar

Industrislaggrindar, vikgrindar, skjutgrindar &
rotationsgrindar för en säker passagereglering

Förskolans skyddande förskolegrind, den tillfälliga
gånggrinden inne på byggarbetsplatsen eller
högsäkerhetsanläggningens motordrivna skjutgrind

Ursprunget

till dagens Heras är Tuvan-stängsel som grundades 1990. Kvar idag att på-

minna oss om den tiden finns i vårt sortiment Heras robusta och högkvalitativa skjutgrind,
©
som heter just Tuvan . Grinden som är en skjutgrind i industriutförande är bara en av våra många
olika typer av grindar. Inom industrisegmentet finner vi vikgrindar, slaggrindar, gånggrindar och
fribärande skjutgrindar. Men även rotationsgrindar, som också är vanligt förekommande vid
idrottsanläggningar och dylikt. För Heras villa- och förskolesystem finns grindar i lägre höjder,
vilka kan levereras i många olika utföranden för att passa den aktuella skolan, förskolan eller
fastighet och behov.
..........

Sedan 2007 ingår Heras Stängsel AB i CRH Fencing & Security Group, en del av den irländska
koncernen CRH plc. som omsätter 23 miljarder Euro och är börsnoterad i Dublin, London och
New York.

Heras fribärande skjutgrindar Delta och uGate har båda en anpassningsbar modulkonstruktion. Grindarna
kan

levereras

manuella

eller

med

den

snabba

grindautomatiken

HMD/HGD.

uGate

monteras

lämpligen för de allra bredaste infarterna och kan, till skillnad mot en Deltagrinds maximala dagmått på
omkring 9 meter, vid dubbelmonterade grind täcka en infart på hela 24 meter. Tillräckligt för att rymma mer än
3,5 normala tvåfältsvägar, enligt trafikverkets klassificering av vägtyper.

HMD

- vår mest sålda grindautomatik för skjutgrindar. Utöver avancerad

elektronik och noga utvalda komponenter bestående av motor och elektronik
placerat i ett designat pulverlackerat skåp med låsbar lucka. I kombination med
noga framtagna säkerhetskomponenter som klämskyddslister och fotcell, är
resultatet en både snabb och säker skjutgrind.

HGD - Heras grindautomatik för skjutgrind uGate består av samma driftsäkra och
avancerade komponenter i en liggande kapsling.

Motordrivna

grindar behöver precis många andra typer av motordrivna

enheter och produkter underhållas, och även besiktigas. Detta för att säkerställa
drift och funktion, men även för att garantera säkerhet och uppfylla gällande lagar.

Kontakta oss för rådgivning & rekommendationer vid planering.
Eller gällande serviceavtal för att säkerställa drift & funktion

Argos - mobil skjutgrind
Skjutgrindar för fordonspassage, gånggrindar och rotationsgrindar för gångtrafik.
Mobil grind till byggarbetsplatsens inhägnad. Vikgrindar för hög trafikintensitet.

uGate - dubbelgrind upp till 24 m öppning

MPT33 - rotationsgrind

Wiki - snabbvikgrindar

Heras

kan erbjuda ett flertal olika typer av grindar för industriapplikationer. Från enklare

typer av grindar som manuella slaggrindar, till mer avancerade eldrivna vikgrindar. Som exempel på
enklare behov kan nämnas en dagöppen infartsgrind som manuellt öppnas och stängs morgon och kväll.
Eller en snögrind som underlättar vinterskötseln på fastigheten och därmed endast nyttjas under delar av året.
Vid högre passagefrekvenser är det ofta aktuellt med en motordriven slag- eller skjutgrind, alternativt
en vikgrind för de allra mest krävande applikationerna, där höga trafikflöden förväntas.

Med lång erfarenhet och anpassningsbara grindar hjälper vi gärna
till redan i planeringsstadiet. Med kunniga tekniker har vi möjlighet att
genomföra installation och driftsättning, samt ombesörja det framtida
service- och underhållsarbetet som krävs för en säker drift och bästa
möjliga funktion!

Kontakta oss för rådgivning kring serviceavtal, för att
säkerställa drift & funktion anläggningens grindar

Kvalitetsautomatik

med

fokus

på

prestanda.

Heras

motordrivna

slaggrindar

och

vikgrindar

levereras som standard med driftsäkra DAAB-motorspel från Faac Nordic. Vilket innebär en kontinuerlig
driftsäkerhet
till

med

många

kundanpassning

i

intelligenta
de

fall

de

funktioner

som

grundläggande

standard,

samt

funktionerna

ej

generösa
skulle

möjligheter
räcka

till.

Detta tack vare noga utvalda kvalitetskomponenter och en grindautomatik tillverkad i Sverige, för just vårt
nordiska klimat.

www.heras.se
0771-50 60 50

Försäljningskontor
Helsingborg Stockholm Göteborg
Askersund Jönköping Västervik
Ystad

Med

flera

försäljningskontor

runt

om

i

landet har vi möjlighet att betjäna både stora
som lokala entreprenörer, företag och kommuner.

Sveriges ledande leverantör
av områdesskydd & passagelösningar

www.heras.se
0771-50 60 50

