
Schuifpoort
Met de vrijdragende schuifpoort van Hekwerk Soest bent u verzekerd van een modern 

ontworpen, robuust uitgevoerde schuifpoort. De poort sluit de doorgang af zonder het 

wegdek aan te raken. Het geheel is opgehangen in degelijk uitgevoerde geleidingsportalen 

met, ter plaatse te storten, zware betonfundering. Ook hier verhindert een opgelaste 

puntenkam overklimmen en kan de poort elektrisch bediend worden.

 

Vrijdragende schuifpoorten zijn leverbaar in de breedtematen 3 t/m 16 meter en voor 

grotere doorgangen in dubbele uitvoering.

Het bedieningsgemak is groot door de lichte handmatige bediening of door elektrische 

aandrijving. Door zijn vormgeving past de vrijdragende schuifpoort in elk type hekwerk.

Indien in uw situatie de terreinlengte niet voldoende is bij de vrije doorgang die u wenst, 

kan de railschuifpoort van Hekwerk Soest een alternatief zijn. Neem in dat geval contact 

met ons op, zodat onze adviseur u ter plaatse kan adviseren.

Bezoekadres:
Nieuwegracht 2
3763 LB Soest

T: 035-6033920
F: 035-6033924
E: info@hekwerksoest.nl
W: www.hekwerksoest.nl



Schuifpoort

Schuifpoort  

Vrije doorgang 
(1)

Totale 
vleugellengte 

(2)

Benodigde 
terreinlengte    

(3)

Portalen
 (4)

Onderbalk
(5)

Onderrail
(6)

3000 4200 7300 80 x 80 100 x 120 100 x 90

3500 4700 8300 80 x 80 100 x 120 100 x 90

4000 5550 9650 80 x 80 100 x 120 100 x 90

4500 6050 10650 80 x 80 100 x 120 100 x 90

5000 6750 11850 80 x 80 100 x 120 100 x 90

5500 7250 12750 80 x 80 100 x 120 100 x 90

6000 8100 14200 80 x 80 100 x 120 100 x 90

6500 8600 15200 80 x 80 100 x 120 100 x 90

7000 9450 16550 80 x 80 100 x 120 100 x 90

7500 9950 17550 80 x 80 100 x 120 100 x 90

8000 10950 19050 80 x 80 100 x 120 100 x 90

8500 11450 20050 80 x 80 100 x 120 100 x 90

9000 12000 21000 80 x 80 100 x 120 100 x 90

10000 13647 24000 150 x 100 150 x 150 140 x 140

11000 14647 26000 150 x 100 150 x 150 140 x 140

12000 15647 28000 150 x 100 200 x 150 140 x 140

13000 16647 30000 150 x 100 200 x 150 140 x 140

14000 17647 32000 150 x 100 200 x 150 140 x 140

15000 18947 34300 150 x 100 200 x 150 140 x 140

16000 20447 36800 150 x 100 200 x 150 140 x 140

Vooraanzicht: Dwarsdoorsnede:



Schuifpoort

Technische specificaties:

Maatvoering: Alle genoemde maten zijn standaard. Elke andere afmeting op aanvraag. Alle maten in mm.  

Vrije doorgang: Zie tabel

Hoogte: 1000, 1250, 1500, 1800, 2000, 2500 mm

Vulling: Standaard verkrijgbaar in 3 vullingen: 
Dubbelstaafmat bestaande uit twee horizontale draden van 8 mm en een verticale draad van 6 mm. 
Maaswijdte 50 x 200 mm. 
Standaard spijlen
-  tot en met een vrije doorgang van 9 m en een hoogte kleiner dan 2,5 m: ronde spijlen met een diameter    
   van 26 mm.
-  vanaf een vrije doorgang van 9 m of een hoogte van 2,5 m: ronde  spijlen met een diameter van 30 mm. 
De standaard h.o.h. maat van de spijlen is 150 mm. 
Tegen meerprijs is een h.o.h. maat van 100 en 120 mm mogelijk.
Doorstekende spijlen 
-  tot en met een vrije doorgang van 9 m: ronde spijlen met een diameter van 26 mm.
-  vanaf een vrije doorgang van 9: ronde spijlen met een diameter van 30 mm. 
-  met vierkanten spijlen een doorsnede van     25 x 25 mm overhoeks gelast. 
De standaard h.o.h. maat van de spijlen is 150 mm. 
Tegen meerprijs is een h.o.h. maat van 100 en 120 mm mogelijk.Tegen meerprijs is een dubbele bovenligger, 
eventueel met vulling, mogelijk.

Overklimbaarheid: Vanaf 1500 mm  hoogte wordt de poort standaard voorzien van een puntenkam. Bij doorstekende spijlen 
zijn de spijlen dan afgeschuind. Indien gewenst kan hiervan worden afgeweken.

Sluitwerk: Slot met RVS binnenwerk met nachtslot. Standaard wordt een halve europrofielcilinder geleverd met 3 
sleutels (alleen bij handmatige bediening).

Wielenset: 2 Tandemstellen. Per tandemstel 5 wielen, waarvan 2 voor drukkrachten. 2 voor trekkrachten en 1 voor de 
zijdelingse drukkracht. De tandemstellen zijn onderling uit te lijnen.

Eindoploop: Vanaf 9 meter wordt standaard een gelagerde eindoploop geleverd en gemonteerd.

Automatisering: De poort kan zowel handmatig als geautomatiseerd geleverd en gemonteerd worden. Wij adviseren bij 
een vrije doorgang vanaf 9 m zeker te kiezen voor automatische bediening i.v.m. het gewicht van de 
poortvleugel.

Fundatie: Ter plaatse gestorte betonfundering, waarop m.b.v. chemische ankers de poort wordt gemonteerd.

Oppervlakte 
behandeling:

Het gehele hekwerk wordt aan de binnen- en buitenzijde thermisch verzinkt volgens NEN EN ISO 1461. 
Tegen meerprijs kan het hekwerk worden voorzien van een polyester poedercoating volgens NEN EN ISO 
5254 in een RAL kleur naar keuze.

Kleur: Standaard kleur Dennengroen RAL 6009 + Diepzwart RAL 9005. Tegen een meerprijs kan elke gewenste 
RAL-kleur geleverd worden.
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