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I enlighet med EN 13241

HALSÄNGS MOBILA LÖSNINGAR
Mobila lösningar för byggarbetsplatser, evenemang,

tillfälliga lösningar etc.

PASSERKONTROLL

FÖRDELAR

TOTALLÖSNING

Halsang erbjuder en totallösning för passerkontroll för byggarbetsplatser och byggstängsel. Med ett 

brett produktsortiment, högkvalitativa produkter, alla utvecklade för nordiskt klimat, säkerställer vi en 

tillförlitlig tillfällig installation.

MOBILITET

Alla produkter är förberedda för enkel transport och garanterar en god stabilitet på plats

efter installationen.

ERFARENHET

Halsäng 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.

TEKNISK SUPPORT

Halsäng erbjuder teknisk support online för alla våra passerkontrollprodukter.

I enlighet med EN 13241

MOBILA LÖSNINGAR
BYGGARBETSPLATSER • 
EVENTS •
TILLFÄLLIGA LÖSNINGAR
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HALSÄNGS MOBILA LÖSNINGAR

I enlighet med EN 13241

ROTATIONSGRINDAR SLAGGRINDARBYGGSTÄNGSEL
KVALITET

•   Panelerna finns i bredden 3,5 m eller 2,2 m.

•   Höjder: 2 m och 1,1 m

•   Varmförzinkat utförande efter svetsning.

•   Handsvetsade byggpaneler 

med 360 graders svetsning.

•   ”Rör - i - Rör svetsning”. Alla horisontella 

rörprofiler är helt svetsade i de vertikala 

rören, vilket ger hög stabilitet och extremt 

starka hörn.

Halsängs byggstängsel har avsevärt längre 

livslängd jämfört med traditionella byggstängsel  

tillverkade i förgalvaniserat utförande, vilket leder 

till en betydligt bättre totalekonomi. 

Med Halsängs byggstängselpaneler elimineras 

problemet med svetsar som släpper. 

SNABB OCH SÄKERT

Rotationsgrindarna är konstruerade för konti-

nuerlig drift och kan framgångsrikt användas i 

områden med högfrekventa passeringar. 

Lämpliga områden: tillfälliga lösningar, t.ex. 

byggarbetsplatser, events etc. 

Rotationsgrindarna har en roterande spindel 

med 3 (120 grader) eller 4 armar (90 grader), 

beroende på önskad säkerhetsnivå. 

•  Förberedd för extern kortläsare

•  Rostfritt kors och skåp som standard

•  Bur i VFZ stål som standard

•  15-20 passeringar / min

• Monterad på stålplatta 120x1500 mm

HELT FÖRMONTERAD

Professionell motoriserad slaggrind för 

industriella och mobila lösningar. Designad för 

högfrekventa in- och utpasseringar.

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 mark-

sprint på varje grindblad.

•  Öppningsbredd: 5 m

•  Höjd: 2,0 m + 3 rader taggtråd

•  TüV godkänd och i enlighet 

med EN 13241-1.
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SNABBVIKGRINDAR SKJUTGRINDAR

HALSÄNGS MOBILA LÖSNINGAR

SMART DESIGN

Valhalla snabbvikgrind är en optimal lösning för anläggningar 

med hög öppnings- och stängfrekvens. 

Konstruktionen är mycket solid och i enlighet med EN 13241.

Smorda kullagergångjärn säkerställer en hållbar och säker drift.

I helt öppet läge är grindbladet placerade i rät linje ut från 

grindstolpen så att passerande fordon inte kan orsaka skador på 

dem. Placeringen innebär även att passagebredden optimeras. 

Den kraftfulla grindmotorn med lackerat hölje av rostfritt stål 

är placerad högst upp på grindstolpen. En intelligent styrenhet 

(H102) erbjuder flera programmeringsalternativ och ytterligare 

alternativ för passagekontroll.

 

MOBILITET

Halsäng dubbelriktade mobila skjutportar 6x2 m för byggarbetsplat-

ser etc. Finns i aluminium- och VFZ-utförande.

Grindarna är monterade på ett kraftigt och armerat betongfunda-

ment, förberedda för hantering med gaffeltruckar. Varje betong-

fundament är integrerade på en kraftig stålplatta vilket ger god  

stabilitet och hållbarhet. Grindstolparna är utrustade med anslutning 

för byggstängsel.

Ändstolpen är även den monterat på ett stabilt betongfundament 

med samma möjligheter att hanteras med gaffeltruck. Under 

transport eller under förflyttning på arbetsplatsen låses grindbladet 

med en kraftig fyrkantsprofil som förhindrar att grindbladet rör sig. 

Portstolparna är utrustade med anslutning för byggstängsel, både på 

styrstolpe och ändstolpe.
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HALSÄNGS MOBILA LÖSNINGAR

LOGISTIK

Ett antal olika transportpallar för optimal, snabb och  

säker hantering.

BRETT TILLBEHÖRSPROGRAM

Nedan visas ett urval av tillbehör för olika önskemål och lösningar.

BYGGSTÄNGSEL

2,2 x 2,0 m

BYGGSTÄNGSEL

3,5 x 2,0 m

BYGGSTÄNGSEL

3,5 x 1,1 m

”RÖR - I - RÖR SVETSNING”
OCH VARMFÖRZINKAT


