
Vrijdragende
schuifpoorten 
type VDR(C)

T E C H N I S C H E  O M S C H R I J V I N G

Poortvleugel: Frame van kokerprofiel
uitgevoerd met een rechthoekige
onderbalk. Poortvleugel voorzien 
van een dag- en nachtslot uitgevoerd
met slotkast, hefboomsluiting en 
europrofielcilinder.
Portalen: Portalen uitgevoerd in
kokerprofiel. De poortvleugel
schuift door één of twee naast de
doorgang gemonteerde geleide-
portalen. Bij uitvoering met één
geleideportaal is de poort extra uitge-
voerd met een zogenaamd tandemstel.
De vleugel is vrijdragend opgehangen
door middel van loopwielen en 
geleiderollen zodat open- en dicht-
schuiven zonder ondersteuning in het
wegdek mogelijk is. In gesloten
stand is de poort afsluitbaar in het
zogenaamde aanslagportaal.
Oppervlaktebehandeling:
Volbad verzinkt.
Kleur standaard: Verzinkt danwel
verzinkt / voorbehandeld waarna 
gecoat in een standaard kleur type
Hekbouw (*).
Standaardhoogten: 100, 125, 150,
180, 200, 225 en 250 cm..
Vrije doorgang: van 1 tot en met 
12 meter doorgang.
Afmeting / uitvoering onderbalk 
afhankelijk van gewenste doorgang.
Fundatie:
Ter plaatse gestorte betonfundering.

Uitvoering / Type Poorten met
aanduiding:

VDRVY(C): Vrijdragende schuifpoort
uitgevoerd met ronde spijlen tussen 
de onder- en bovenligger. Uitvoering
bovenzijde met gladde bovenligger en
optioneel voorzien van een puntenkam.
VDRVYX(C): Vrijdragende 
schuifpoort uitgevoerd met ronde 
spijlen welke door de bovenligger
gevoerd worden. Uitvoering spijlen
recht of afgeschuind (naar keuze en
afhankelijk van hoogte).
VDRVYVX(C):
Vrijdragende schuifpoort uitgevoerd
met vierkante spijlen koker 25 x 25 x
1,5 mm. welke door de bovenligger
gevoerd worden.
Uitvoering spijlen recht of afgeschuind
(naar keuze en afhankelijk van hoogte).
Varianten:
Lamellenvulling, staafmatvulling,
uitvoering met geperforeerde plaat.

Nadere toelichting:
(*) Voor poorten gelden de volgende
standaard RAL-kleuren: RAL-3004,
5011, 6005, 6009, 6020, 7016, 7021,
7024, 7032, 7035, 8017, 9001, 9005 
of 9010.

Wijzigingen in uitvoering en/of constructies voorbehouden.
Geen vermindering op materiaalspecificatie qua sterkte cq. kwaliteit.

Inzake het gamma 
schuifpoorten zijn wij
gaarne bereid om u in een
persoonlijk gesprek van
aanvullende informatie te
voorzien. Dit omwille van
het feit dat wij de poort
graag afstemmen op uw
persoonlijke wensen en
eisen. Naast de vrijdragen-
de schuifpoorten levert en
monteert Hekbouw ook
schuifpoorten op rail.
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