
• Fraai    • Functioneel

De vrijdragende schuifpoort Cratos is het antwoord op een geheel nieuwe poortgeneratie dankzij de ongeëvenaarde 

combinatie van stalen, vederlicht en corrosiebestendig aluminium. Deze vrijdragende schuifpoort combineert veiligheid 

met duurzaamheid en een strakke vormgeving. Een sterke, veilige en praktische oplossing om grote doorgangen tot en met 

9 meter en tot maximaal 18 meter bij een dubbele poort af te sluiten.

Tal van uitvoeringen mogelijk
Hitmetal levert de Cratos poort in vier verschillende uitvoeringen, die in vormgeving naadloos aansluiten op het 

spijlenhekwerk Vesta, Orion en Arena en het staalmathekwerk Minerva.

De handbediende uitvoeringen zijn voorzien van een dichtwaaibeveiliging en een stevige sluiting die nauwelijks kan worden 

geforceerd. Ook kan de poort eenvoudig worden voorzien van een elektrische aandrijving zodat de poort automatisch 

open- en dichtgaat. 

• Design • Stabiliteit • Geïntegreerde veiligheid

Innovatief en stijlvol
De Matic SL is een innovatief ontwerp op het gebied van schuifpoortaandrijvingen. De luxe aluminium tweebenige zuil is niet alleen 

fraai maar zorgt ook voor optimale stabiliteit. Door de weggewerkte aandrijving en besturingscomponenten in de geleidezuil, zijn deze 

optimaal beschermd tegen weersinvloeden en vandalisme.

Voor open/dicht alarmering is de zuil uitgevoerd met een fraai LED flitslicht.

Plug & Play
De vrijdragende schuifpoorten worden in de fabriek met de Matic SL volledig geassembleerd en getest. Montage, aansluiten en in 

bedrijfstellen op locatie is dan ook uiterst eenvoudig, waardoor de kans op fouten en storingen tot een minimum wordt beperkt.

Gecertificeerd
De poorten in combinatie met de Matic SL functioneren niet alleen uitstekend, maar ook op het gebied van veiligheid voldoet deze 

combinatie volledig aan de Europese regelgeving.

Cratos + Matic SL
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Cratos VRIJDRAGENDE SCHUIFPOORT
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