
Jet-Gate vikgrind är det självklara valet när 
kraven på snabbhet, säkerhet och utrymme är 
höga, och passagetrafiken intensiv. 

Jet-Gate är en fribärande vikgrind utan övre portal eller 
styrskena i marken. Den är också snabbgående med en 
manöverhastighet från 300-1800mm/sek. Grinden öppnar 
100 grader vilket innebär att grinden och dess armsystem 
är skyddade från påkörningar i öppet läge. 

Jet-Gate har tunga  och kraftiga grindstolpar av grovt 
material och med tjocka solida plattstål i fotplattan och 
i armsystemet. Jet-gate vikgrind är försedd med unikt 
framtagna fettförsedda kullagergångjärn mellan stolpe 
och grindblad och även mellan grindblad och grindblad, 
vilket gör att den klarar oändligt med öppningar och 
stängningar, samt att den är mycket mjuk och tyst i ma-
növern. Jet-Gate är väl anpassad till nordiskt klimat, där 
temperatur och fuktighet varierar kraftigt under året. 
Som standard levereras Jet-Gate med tre rader taggtråd, 
och säljs som höger eller vänster med styrskåp på höger 
eller vänster sida (sett utifrån).

Vikgrind Jet-Gate
3000-14000 mm

Fördelar med Jet-Gate vikgrind:

• Kräver minimalt med utrymme
• Ingen övre portal eller styrskena i 

marken = maximal passage
• TÜV typgodkänd för öppningsbredd 

upp till 14meter
• Öppnar upp till 1,8meter per sekund
• Konsturerats för intensiv använding 

och framtagen för nordiskt klimat
• Installationsklar produkt direkt från 

fabrik till arbetsplats
• Snabb leveranstid för standardmått 

(ca 2-3 v, specialmått 5 v)

Garanti:

• Rostskydd/konstruktion 5 år
• Automatik 2 år
• Förslitningsdelar 2 år
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Vikgrind Jet-gate forts. 

Utförande
Jet-Gate vikgrind finns i bredd från 3000 mm och kan ökas 
eller minskas med 100 mm steg upp till 14000 mm. Även 
höjden är anpassningsbar från 0,8 m och ända upp till 4 m. 
Grindramen är i profil 80x60 mm. Som standard har grinden 
25x25 mm galvaniserade profiler men kan också fås med stål-
nätspanel, och kan lackas i ett flertal RAL-kulörer. Grinden 
levereras komplett med fotplattestolpar, och är utrustad med 
klämskydd och fotoceller som standard.

Automatik
Jet-gate levereras som installationsklar produkt direkt från fabrik 
till arbetsplats. All automatik och alla övriga elektriska tillbehör är 
förmonterade på grinden vilket gör den helt plug n’ play och instal-
lationen går snabbt, enkelt och smidigt. Grinden levereras med   
EC1101 alternativt EC1103. Automatiken är en komplett lösning 
med alla elektromekaniska delar som behövs för montage: mo-
torer, klämskydd, automatikskåp, kablar. elektronik m.m.

Montage
Jet-Gate levereras komplett direkt från fabrik, med motor och 
skyddsanordning installerad och testkörd. Grinden har för-
programmerad styrning.

Specifikation vikgrind Jetgate:

• Grindhöjd standard: 2300 mm från mark 
Kan levereras från 800 mm till 4000 mm

• Öppningsmått: 3000-14000 mm
• Stolpar: 180x180 mm
• Hålbild fotplatta: 230x230 mm
• Grindram: 80x60
• Fyllning ram: 25x25 mm profiler 

Kan även fås med stålnätspanel
• Rostskydd: Galvanisering enligt ISO EN 1461
• Gångjärn försedda med kullager samt 

smörjnippel, testade upp till  
1 000 000 cykler.

• Standardfärger: VFZ alt. Z-lack i valfri kulör

Jet-Gate med stålnätspanel som fyllning
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