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I enlighet med EN 13241

Motoriserad slaggrind för industriella och mobila in- och utfarter. 

För platser med lägre behov på öppningshastighet och färre antal 

öppningar/dag (15-20 st).

PASSERKONTROLL

FÖRDELAR

KONSTRUKTION

Halsang mobila slaggrindar tillverkas i VFZ, svetsad stålkonstruktion.

Finns i motoriserad eller manuellt utförande. Öppningsbredden är 5 m och höjden  

är 2 m + 3 rader taggtråd.

GRINDBLAD 

Grindbladsfyllningen består av svetsat nät 50x50x3 mm.  

Grindblad tillverkat av fyrkantsprofiler 60x60x3 mm.

GRINDSTOLPE

Grindstolpar tillverkade av fyrkantsprofiler 100x100x4 mm. 

MOBILITET

Grindarna är monterade på ett kraftigt och armerat betongfundament, förberedda för hantering 

av gaffeltruckar. Varje betongfundament är integrerade på en kraftig stålplatta vilket ger god 

stabilitet och hållbarhet. Grindstolparna är utrustade med anslutning för byggstängsel. 

I enlighet med EN 13241

BYGGARBETSPLATSER • 
EVENEMANG •
TILLFÄLLIGA LÖSNINGAR

MOBIL SLAGGRIND 
FRIGG MOBIL BASIC VFZ

MOBILA LÖSNINGAR

Motoriserad version i varmförzinkat 
utförande.
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SWING GATE • FRIGG MOBIL BASIC

I enlighet med EN 13241

TILLVAL

• Installation med olika ID 06-system 

 på förfrågan

•  Lackerad i RAL kulörer

•  Halsang Monitoring System 

 på förfrågan

•  Fordonsdetektor för markslingor

•  Belysning av grindöppning

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar av tekniska specifikationer på grund av produktutveckling och / eller för att uppfylla statliga krav. © Halsängs Stängsel AB  •  Sverige • 2019

MANUELL ELLER MOTORISERAD

Frigg mobil basic finns i både motoriserad och manuellt utförande.

FUNKTION

Grinden är motoriserad med styrning Elka Zenit Drive 24V, mjukstart och mjukstopp för optimal 

drift. Styrskåpet, i lackerat stål (RAL 9007), är monterat på höger grindstolpe som standard  

(sett utifrån). 

HELT FÖRMONTERAD

De motoriserade slaggrindarna är helt förmonterade när de levereras, vilket möjliggör en enkel 

och snabb installation på plats (plug and play). För manuellt utförande är grindarna förberedda 

för hänglås. och levereras med marksprint på varje grindblad.

ERFARENHET

Halsang har lång erfarenhet när det gäller att utveckla mobila passerkontrollösningar och vi 

förbättrar ständigt våra produkter för att möta kundernas önskemål.

HÖG KVALITET

Våra högkvalitativa produkter erbjuder lång livslängd, vilket resulterar i en finansiellt bra  

investering för kunden.

Vid behov av högfrekventa in-ut passeringar rekommenderar vi Frigg Mobil VFZ

FUNKTIONER

•  Helt svetsad VFZ stålkonstruktion 

•  Enkel åtkomst för service och underhåll i styrskåpet (lackerat i RAL 9007)

•  Öppningsbredd 5 m

•  Höjd 2,0 m + 3 rader taggtråd

•  TüF godkänd och i enlighet med EN 13241-1

TEKNISK BESKRIVNING

Strömförsörjning  230V AC, 50 Hz

Strömförbrukning 10-16A

Driftsmiljö  -25o till +50o C

Motorisering  Elka Orbit Drive 24V, med mjukstart och mjukstopp

Elektromagnetiskt lås   Maximal belastning 500 kg
Säkerhetsfunktioner  1 blinkande varningsljus (orange) i enlighet 
 med EN-standarden 13241 
 2 st nödstopp

Teknisk support

Halsang erbjuder teknisk support för alla våra passerkontrollprodukter.


