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Gebruikershandleiding 
Handbediende schuifpoorten 
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Lees voor het eerste gebruik van deze oorspronkelijke gebruikers-
handleiding! Handel ernaar en bewaar deze goed voor later gebruik 
of voor een volgende eigenaar. 
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VOORWOORD 
 

Deze handleiding is uitsluitend bedoeld voor handbediende schuifpoorten van Her-
as. Dit kunnen enkele of dubbele uitvoeringen zijn. Voor aangedreven poorten is 
een aparte handleiding beschikbaar. De handleiding stelt u in staat de poort op een 
juiste manier te bedienen en te onderhouden.  

Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig door voordat u de poort gaat 
gebruiken.  
Bewaar de gebruikershandleiding om deze indien nodig te kunnen raadplegen. 
Wanneer de poort aan nieuwe eigenaars wordt overgedragen, moet ook de gebrui-
kershandleiding worden meegeleverd. 
Deze beschrijving is gemaakt voor de bediener van de poort. De installateur ge-
bruikt een aparte handleiding voor de montage. 
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 INLEIDING 
 
 

 FABRIKANT / LEVERANCIER 
 
Fabrikant:    Heras B.V. 
     Hekdam 1, 5688 JE Oirschot, Nederland 
     Tel.: +31(0)499-551255 
     www.heras.com 

Technisch constructie dossier: Beheerder Heras B.V. afdeling P.D. 
 

 SERVICE / ONDERHOUDSDIENST 
 
Bij problemen, storingen of vragen kunt u contact opnemen met: 

Heras Netherlands Telefoon +31(0) 499 551 255 
Heras Germany Telefoon +49(0) 1805 437277 
Heras UK Telefoon +44(0) 1302 364 551 
Heras France Telefoon +33(0) 3 88 067 000 
Heras Norway Telefoon +47(-) 22 900 555 
Heras Sweden Telefoon +46(0) 77 1506050 

 

 DEFINITIES GEBRUIKER / BEDIENER / TECHNICUS 
 
Gebruiker: Een ieder die met de poort te maken heeft. 

 
Bediener: Gebruiker die vertrouwd is met alle in deze handleiding vermelde vei-

ligheidsaspecten. De bediener mag geen installatie-werkzaamheden 
aan de poort uitvoeren tenzij uitdrukkelijk vermeld en benoemd. 

 
Technicus: De technicus is een monteur van Heras (of een technicus  welke uit-

drukkelijk schriftelijke toestemming heeft gekregen van Heras) die ge-
kwalificeerd is voor het uitvoeren van technische handelingen aan de 
poort. 

 

 VOORGESCHREVEN GEBRUIK / TOEPASSING  
 
Alleen correcte montage en onderhoud, door een bevoegd/gekwalificeerd bedrijf of 
persoon in overeenstemming met de gebruikershandleiding, logboek, controle- en 



   
 

NL – Oorspronkelijke gebruikershandleiding -  1.1 | 2022 7 

onderhoudslijsten, kan zorgen voor een veilige werking van de installatie. Logboek 
is apart op te vragen of te downloaden via www.heras.com.   

Een gekwalificeerd persoon is volgens EN 12604 een persoon die beschikt over de 
nodige opleiding, gekwalificeerde kennis en praktische ervaring om een poortinstal-
latie goed en veilig te monteren, te testen en te onderhouden. 

 
 CONFORMITEIT MET EUROPESE RICHTLIJN 

 
De installatie is in overeenstemming met de volgende EU richtlijnen/verordeningen: 
 
EU 305/2011 EC Verordening bouwproducten (CPR) 
UK   Construction Products Regulations 2013 

 

Ontwerp en productie zijn uitgevoerd met inachtneming van de geldende product-
norm EN 13241. 

Voor dit product is een Prestatieverklaring (DoP) verplicht. De DoP is opgenomen in 
Bijlage A.  

De CE markering is aangebracht op de onderligger van de poortvleugel. 
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 VEILIGHEID 
 
 

 UITLEG VAN SYMBOLEN 
  

Voorzichtig!  Om persoonlijk letsel te voorkomen dient u de onder 
   staande veiligheidsvoorschriften absoluut op te volgen.  

Let op!  Om materiële schade te voorkomen dient u de onder 
   staande veiligheidsvoorschriften absoluut op te volgen.  

Informatie:  Hier volgt verdere informatie of een verwijzing naar an- 
   dere documentatie. 

 

 BEOOGD GEBRUIK 
 
Het bieden van een veilige toegang voor goederen en voertuigen begeleid of be-
stuurd door personen in industriële, commerciële of residentiële ruimten. 

Voordat men de poort bediend dient men deze gebruikershandleiding goed te le-
zen. 

 VEILIGHEID ALGEMEEN 
 
 

• Voordat de poort in bedrijf wordt genomen dient de bediener de gebruikers-
handleiding volledig te lezen. De in de gebruikershandleiding vermelde voor-
schriften moeten worden opgevolgd en nageleefd. Iedere andere vorm van 
gebruik kan onvoorspelbare gevaren veroorzaken en is daarom verboden. 

• Alle schades/defecten van de poort die de veiligheid van de gebruiker of van 
derden kunnen beïnvloeden, moeten onmiddellijk worden verholpen.   

• Het is niet toegestaan om de vulling van de poort op enigerwijze dicht te ma-
ken. Hierbij moet gedacht worden aan spandoeken, reclameborden etc. Dit 
kan het veilig werken van de poort negatief beïnvloeden. 

• Voor het aanbrengen van veranderingen of van extra onderdelen aan de poort 
mogen uitsluitend door de fabrikant voorgeschreven onderdelen worden ge-
bruikt. Desbetreffende werkzaamheden mogen uitsluitend worden uitgevoerd 
door gekwalificeerd personeel. Wanneer hiermee in strijd wordt gehandeld, 
komt de conformiteit en garantie van de fabrikant te vervallen en gaat het ri-
sico volledig over op de gebruiker. 

• Bij een dubbele schuifpoort is het absoluut niet toegestaan de middenvang 
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(gemonteerd op de vloer in de doorgang) te verwijderen. Deze is belangrijk 
voor de stabiliteit van de poort in gesloten toestand.  

• Onvakkundige bediening, gebrekkig onderhoud of veronachtzaming van de in 
deze handleiding opgenomen instructies kan personen in gevaar brengen 
en/of materiële schade veroorzaken.  

• Mochten in de handleiding beschreven instructies, handelingen, veiligheidsin-
formatie of andere informatie niet volledig begrijpelijk zijn, neem dan contact 
op met uw leverancier alvorens het apparaat in bedrijf te stellen. 
 

 
 VEILIGHEIDSVOORZIENINGEN 

 
Om te voldoen aan de CE-markering moeten handbediende poorten zijn ontwerpen 
conform EN 13241:2003+A2:2016 en EN 12604:2017+A1:2020. Deze normen 
schrijven onder andere veiligheidseisen voor.  
Naast mechanische eisen zijn dit vooral: 

• Bescherming tegen onbedoelde en ongecontroleerde bewegingen 
• Poortvleugels moeten beschermd zijn tegen omvallen of ontsporen tijdens 

normaal bedrijf, of in geval van contact met een stilstaand obstakel. 
 
Ongecontroleerde bewegingen, bijvoorbeeld als gevolg van windvlagen, kunnen 
voorkomen worden door poortvleugels te blokkeren/vergrendelen in gesloten en 
geopende stand.  

Zie hoofdstuk BEDIENING. 

• Zorg dat de poortvleugel altijd geblokkeerd is tegen onbedoelde bewegingen 
als gevolg van windvlagen. Dit kan lijden tot letsel, materiële schade of aan 
het product. 

 
Om poortvleugels te beschermen tegen omvallen of ontsporen zijn voorzieningen 
aangebracht. Deze kunnen per type poort verschillen. 

Zie hoofdstuk  VEILIGHEIDSVOORZIENINGEN SCHUIFPOORTEN. 

• Voorzieningen die poortvleugels beschermen tegen omvallen of ontsporen 
mogen NOOIT verwijderd worden. Zorg bij ontbreken of beschadiging ervan 
dat deze zo spoedig mogelijk vervangen worden. Neem hiervoor contact op 
met Heras. 
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 VEILIGHEID TIJDENS GEBRUIK  
 
 

• Voorkom dat kinderen met de poort spelen.   
 OUDERS ZIJN VERANTWOORDELIJK VOOR HUN KINDEREN  

• Poort mag niet bediend worden tijdens storm, windkracht ≥9 Beaufort. De 
poortvleugel kan dusdanig uitzwaaien dat de constructie beschadigd kan ra-
ken. 

• De poort moet vrij kunnen bewegen zonder obstakels in de doorgang en gehe-
le gebied waar de poort zich kan bewegen. Steek geen voorwerpen door, bo-
ven of onder de poort die de poort kunnen blokkeren. 

• Het loopvlak van de poort dient altijd vrij te zijn van sneeuw, ijs of verontrei-
nigingen die het schuifgedrag kunnen beïnvloeden. Als het loopvlak geblok-
keerd is zal de poort niet of moeilijk te bewegen zijn. Bij een onregelmatig 
loopvlak kan schade ontstaan aan de loopwielen. 

• Bij bepaalde zonsinvloeden kan de poortvleugel tijdelijk kromtrekken. Bij het 
sluiten wordt de vleugel geleid naar zijn neutrale stand. Bij het openlopen zal 
de poortvleugel enigszins uitzwaaien. Dit heeft geen nadelige gevolgen voor 
de constructie. 

• Het is absoluut verboden op de poort te klimmen.  
 
 

 VEILIGHEID TIJDENS MONTAGE, ONDERHOUD EN DEMONTAGE  
 

• Zorg tijdens werkzaamheden aan de poort, of het reinigen ervan, dat de 
poortvleugel altijd geblokkeerd is tegen onbedoelde bewegingen.  

• De installatie dient te geschieden in overeenstemming met de normen EN 
13241 en EN 12604. Voor niet EEG landen moeten, om een goed veiligheids-
niveau te bereiken, behalve de nationale voorschriften ook bovenstaande 
normen in acht worden genomen. 
 

De poorten Delta en uGate zijn voorzien van draden die onder hoge span-
ning (5-6 ton) zijn gemonteerd in de onderligger. Beschadigen van deze 
draden kan er toe leiden dat deze met grote kracht losschieten. Dit kan 
ernstig letsel tot gevolg hebben. Het is daarom dan ook niet toegestaan in 
de onderligger te boren of slijpen.  

!! Demonteren van de onderligger mag alleen door een door Heras ge-
trainde persoon uitgevoerd worden.  
Neem bij schade aan de poort altijd contact op met de leverancier voor een inspec-
tie. 

 
 
 

Afbeelding 1: Waarschuwingssticker op onderligger 
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 OMSCHRIJVING 
 

Schuifpoorten zijn voorzien van een geïntegreerd slot. Bij de Delta is dit een haak-
slot zonder deurkruk. Bij de uGate een slot met verende dag/nachtschoot en verti-
cale deurkruk. De Axel maakt gebruik van een zwenkhevel.  

De slotvanger (Delta en uGate) is gemonteerd op de aanslagconstructie en is in 
hoogte af te stellen. 

De slotvanger is gemonteerd op de aanslagconstructie en is in hoogte af te stellen.  

 DELTA 
 
De Delta is een modulair opgebouwde vrijdragende schuifpoort voor doorgangen 
tot 9,5 meter in enkele uitvoering en tot 19 meter in dubbele uitvoering. 

Toepassingen zijn o.a. haventerreinen, bedrijfsgebouwen, kantoorpanden, opslag-
terreinen, tuin & landschap, high-risk terreinen, luchthavens, transport- en distri-
butieterreinen, parkeergarages. 

 

 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Afbeelding 2: Begrippen schuifpoort Delta 
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onderligger eindstopper 

loopwielen 

dichtwaaibeveiliging 

bovengeleiding 



   
 

NL – Oorspronkelijke gebruikershandleiding -  1.1 | 2022 12 

 UGATE 
 
De uGate is een modulair opgebouwde vrijdragende schuifpoort voor doorgangen 
tot 12 meter in enkele uitvoering en tot 24 meter in dubbele uitvoering. 

Toepassingen zijn o.a. haventerreinen, bedrijfsgebouwen, kantoorpanden, opslag-
terreinen, tuin & landschap, high-risk terreinen, luchthavens, transport- en distri-
butieterreinen, parkeergarages. 

 

 

 

Afbeelding 3: Begrippen schuifpoort uGate 
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 AXEL 
 
De Axel is een volledig geassembleerde vrijdragende schuifpoort voor doorgangen 
tot en met 7 meter. 

Toepassingen zijn bouwterreinen, bedrijfsgebouwen, opslagterreinen en tuin & 
landschap. 

 

 

 

 
 

 
Afbeelding 4: Begrippen schuifpoort Axel 
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 VEILIGHEIDSVOORZIENINGEN SCHUIFPOOR-
TEN 

 

Poortvleugels moeten beschermd zijn tegen omvallen en ontsporen. 

Dit is een vereiste om aan de CE-markering te voldoen. Verwijderd deze voorzie-
ningen nooit. 
 

 VOORZIENINGEN TEGEN OMVALLEN BIJ DELTA 
 

Bij de Delta wordt de poortvleugel beschermd tegen omvallen door één of twee 
(afhankelijk van de uitvoering) U-portalen. Deze geleideconstructie is over de 
poortvleugel heen gemonteerd is. Mocht een onder- of bovengeleiding afbreken 
dan zorgt het U-portaal ervoor dat de vleugel niet kan omvallen. 

    

Afbeelding 5: Principe geleideconstructie Delta 

U-portaal 

bovengeleiding 

ondergeleiding 
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 VOORZIENINGEN TEGEN OMVALLEN BIJ UGATE 
 

Bij de uGate wordt de poortvleugel beschermd tegen omvallen door twee geleide-
palen aan één zijde van de vleugel. Hierop zijn kunststof blokken geschroefd. 
Mochten beide bovengeleidingen afbreken dan zorgen deze ervoor dat de vleugel 
niet kan omvallen.  

De kunststof blokken mogen nooit aangepast of verwijderd worden. Bij schade of 
ontbreken ervan neem contact op met Heras.   

   

Afbeelding 6: Principe geleideconstructie uGate 
 

 

 

 

 

bovengeleiding 

ondergeleiding 

geleidepaal 

kunststof blok 

kunststof blok 
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 VOORZIENINGEN TEGEN OMVALLEN BIJ AXEL 
 

Bij de Axel wordt de poortvleugel beschermd tegen omvallen door de geleidekolom, 
geleidebeugel en loopwielen. Mocht de bovengeleiding afbreken dan zorgen deze 
ervoor dat de vleugel niet kan omvallen.  

 

Afbeelding 7: Principe geleideconstructie Axel 
 

 VOORZIENINGEN TEGEN ONTSPOREN 
 

Poortvleugels mogen nooit uit de geleiding kunnen schuiven waardoor zo om kun-
nen vallen. Dit geldt zowel voor het openen als sluiten van de poort. Om dit te 
voorkomen zijn deze poorten voorzien van eindstoppers. Eindstoppers mogen dan 
ook nooit verwijderd worden. 

Eindstoppers kunnen aanwezig zijn op de vleugel, b.v. op de onderbalk of als apar-
te voorziening, b.v. oplopen.  

 

bovengeleiding geleidekolom  

geleidebeugel  
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Afbeelding 8: Eindstoppers Delta 
 

 

Afbeelding 9: Eindstoppers uGate 
 

  

Afbeelding 10: Eindstoppers Axel 
 

eindstopper 

oploop 

oploop 
eindstopper 

eindstopper eindstopper 
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 BEDIENING 
 
Om de poort te bewegen kan als handgreep de deurkruk of voorste verticale stijl 
gebruikt worden. De spijlvulling van de vleugel is niet bedoeld als handgreep te 
gebruiken. Deze kunnen daardoor mogelijk vervormen. 

De startbeweging vergt wat extra kracht. Dit is normaal. Deze kracht is afhankelijk 
van het type en de grootte van de poort. Indien de poort zwaar blijft bewegen 
neem dan contact op met de service afdeling van Heras.   

Voordat de poort gesloten wordt moet eerst de dichtwaaibeveiliging los gemaakt 
worden.  

Zie hoofdstuk DICHTWAAIBEVEILIGING. 

 
 OPENEN / SLUITEN SCHUIFPOORT  

 
 Schuif de vleugel altijd met gepaste snelheid open/dicht.  
 Houd de vleugel tijdens openen/sluiten stevig vast zodat eventuele windvla-

gen niet leiden tot onbedoelde bewegingen. Tijdens het laatste stukje sluiten 
zal de vleugel door de oploop naar het midden geleid worden wat mogelijk ex-
tra kracht kost.  
De hoogte van de kracht hangt af van de weersinvloeden zoals zon en wind. 

 Bots nooit met hoge snelheid (> 0,2 m/s) de vleugel tegen de eindpositie. Dit 
kan schade aan het product veroorzaken. 

 
 uGate ontgrendelen / openen 

 

  

Afbeelding 11: Slot en slotvanger uGate 
 

dag/nachtschoot 

deurkruk 

slotvanger 

slot 

cilinder 
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 Steek de bijpassende sleutel in de cilinder en draai deze zodat de poort ont-
grendeld is. Het roterende mechanisme met veer van de dag/nachtschoot 
voorkomt dat de vleugel onbedoeld open kan schuiven.  

 Draai de deurkruk 90º en houd deze vast. Op dit moment kan de poortvleugel 
open geschoven worden. 

 

 uGate sluiten / vergrendelen 
 

 Schuif de poort met gepaste snelheid volledig dicht.  
Door het roterende mechanisme met veer van de dag/nachtschoot wordt de 
vleugel automatisch geborgd tegen onbedoeld open schuiven. 

 Steek de bijpassende sleutel in de cilinder en draai deze zodat de poort ver-
grendeld is. 

 Haal de sleutel uit de cilinder.   
 

 Delta ontgrendelen / openen 
 

   
Afbeelding 12: Slot en slotvanger Delta 
 

 Steek de bijpassende sleutel in de cilinder en draai deze zodat de haak van 
het slot omhoog draait. De poort is nu ontgrendeld.  

 Schuif de poortvleugel open. 
 

 Delta sluiten / vergrendelen 
 

 Schuif de poort met gepaste snelheid volledig dicht. Let op de poortvleugel 
van de Delta is op dit moment niet automatisch geborgd tegen onbedoeld 
open schuiven. 

 Steek de bijpassende sleutel in de cilinder en draai deze zodat de haak van 
het slot omlaag draait. De poort is nu vergrendeld.  

 Haal de sleutel uit de cilinder.   
 

slot 

OPEN 

cilinder 

slotvanger 
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 Axel ontgrendelen / openen 
 

Het ontgrendelen/vergrendelen van de Axel gaat middels een zwenkhevel. Deze 
bevindt zich aan de zijkant van de geleidekolom en wordt gebruikt voor zowel het 
ontgrendelen, vergrendelen als voor de dichtwaaibeveiliging.  

 Draai het cilinderafdekplaatje van de zwenkhevel opzij. 
 Steek de bijpassende sleutel in de cilinder en draai deze zodat de poort ont-

grendeld is. 
 Trek het handvat iets van de kolom af en draai het ±90º tegen de klok in.  

De poort is nu ontgrendeld.  
 Schuif de poortvleugel open. 

 

   

 

 

Afbeelding 13: Slot Axel 
 

 Axel sluiten / vergrendelen 
 

 Schuif de poort met gepaste snelheid naar volledig dicht. Let op de poortvleu-
gel van de Axel is op dit moment niet automatisch geborgd tegen onbedoeld 
open schuiven. 

 Volg de stappen van 5.1.5. in omgekeerde volgorde.  
De poort is nu vergrendeld.  

 Haal de sleutel uit de cilinder. 
 
 

cilinder cilinder- 
afdekplaatje 

zwenkhevel  
voor ontgrende-
len/vergrendelen 

handvat 
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 DICHTWAAIBEVEILIGING 
 

Poorten die open blijven staan moeten geborgd kunnen worden tegen onbedoelde 
bewegingen, bijvoorbeeld als gevolg van windvlagen.  
 
Bij de Delta en uGate kan dit met behulp van een grendelpen. Bij de Axel met be-
hulp van een kam die in een tandheugel grijpt. De Axel kan in tegenstelling tot de 
Delta/uGate in elke willekeurige stand vergrendeld worden. 
 

 DICHTWAAIBEVEILIGING DELTA/UGATE 
 
Op de poortvleugel wordt tijdens montage een blokkeerplaat gemonteerd. Een uit-
trekbare grendelpen zorgt voor de borging. 

 Controleer voordat de vleugel dicht geschoven wordt eerst of de grendelpen 
ingetrokken is.  

 

    

 

 

 

 

 

dichtwaaibeveiliging 
uGate 

dichtwaaibeveiliging 
Delta 
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Afbeelding 14: Dichtwaaibeveiliging schuifpoort Delta/uGate 
 

 Vergrendelen dichtwaaibeveiliging met grendelpen 
 

 Zet de grendel pen in de “LOCKED” positie.  
 Schuif de poort met gepaste snelheid volledig open. De verende grendelpen 

zal vanzelf in het gat van de blokkeerplaat schieten. De poort is nu vergren-
deld. 

 Controleer of de vleugel vergrendeld is.  
 

 Ontgrendelen dichtwaaibeveiliging met grendelpen 
 

 Trek de grendelpen volledig uit en draai deze een kwart slag.  
 Laat de grendelpen los. De poort is nu ontgrendeld.  

Houd de vleugel stevig vast zodat eventuele windvlagen niet leiden tot onbe-
doelde bewegingen. 

 Sluit de poort. 
  

 

 

 

 

 

 
 

UNLOCKED 

LOCKED 

grendelpen 
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 DICHTWAAIBEVEILIGING SCHUIFPOORT AXEL 
 

Bij de Axel bestaat de dichtwaaibeveiliging uit een kam die in een tandheugel 
haakt. De kam is bevestigd aan de onderzijde van de geleidekolom tussen kolom 
en vleugel. De tandheugel is onderdeel van de vleugel. Door de zwenkhevel in ge-
sloten stand te zetten, zie 5.1.5, haakt de kam in de heugel waardoor de vleugel 
geborgd is tegen onbedoeld bewegen.  

  

 

Afbeelding 15: Kam met tandheugel Axel  
 

 Vergrendelen dichtwaaibeveiliging met kam  
 

 Zie hoofdstuk 5.1.5. 
 

 Ontgrendelen dichtwaaibeveiliging met kam  
 

 Zie hoofdstuk 5.1.6. 
 

 

 

 

 

 

 

 

kam tandheugel 
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 ONDERHOUD 
 

 ONDERHOUD POORT 
 

Schuifpoorten hebben onder normale omstandigheden en met periodiek onderhoud 
een levensduur van minimaal 200.000 cycli voor de Delta en uGate en 50.000 cycli 
voor de Axel. Om ervoor te zorgen dat uw poort veilig, betrouwbaar en in overeen-
stemming met alle relevante regelgeving en wetten werkt, raden wij aan om elke 
12 maanden een MINIMUM van één onderhoudscontrole uit te voeren. 

Alle onderhoudswerkzaamheden, inclusief reparatie, vervanging, aanpassing en 
upgrade MOETEN worden uitgevoerd door een door Heras opgeleide, gekwalificeer-
de, competente en gecertificeerde technicus die door Heras goedgekeurde gereed-
schappen en reserveonderdelen gebruikt. Als u er niet voor zorgt dat de poort 
wordt gebruikt in overeenstemming met de meegeleverde gebruiksaanwijzing of 
eventuele fouten of schade veroorzaakt door opzettelijk verkeerd gebruik, zal alle 
garantie vervallen. Houd er rekening mee dat Heras geen aansprakelijkheid aan-
vaardt voor enig persoonlijk letsel, materiële schade of gevolgschade veroorzaakt 
door verkeerd gebruik van de poort. 

Bij onderhoud dienen de schuifpoorten aan de hand van een inspectieprotocol peri-
odiek gecontroleerd te worden op essentiële punten.  
 

•  Juiste werking en afstelling. 
•  Controleren van alle anker- en boutverbindingen. 
•  Controleren slijtage loopwielen, geleidewielen en het loopvlak 
•  Controleren lasverbindingen, coating- en zinkbeschadigingen 

 
 

  REINIGEN 
 
Poorten kunnen met een niet agressief reinigingsmiddel schoongemaakt worden. 
Gebruik hiervoor een zachte doek, borstel of spons. Vermijd het reinigen met een 
hogedrukreiniger. Dit kan schade toebrengen aan de poort. 
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 BUITEN BEDRIJF STELLEN EN VERWIJDEREN  
 
Laat het demonteren uitvoeren door een gekwalificeerde technicus. 
Maak gebruik van de montagehandleiding. 
 
Aan het einde van hun gebruiksduur moeten de producten conform alle plaatse-
lijke, regionale en nationale voorschriften verwijderd worden. Het schuifdeel be-
staat hoofdzakelijk uit aluminium en stalen onderdelen. De portalen zijn van staal 
gemaakt.  
Heras neemt de producten ook graag retour en verwijdert deze dan naar behoren.  
 
De poorten Delta en uGate zijn voorzien van draden die onder hoge spanning zijn 
gemonteerd in de onderligger. Bij het doorslijpen van deze draden zullen deze met 
grote kracht losschieten. Dit kan ernstig letsel tot gevolg hebben.    
  
Het is dan ook niet toegestaan de onderligger zelf uit elkaar te halen. 

!! Demonteren van de onderligger mag alleen door een door Heras ge-
traind persoon uitgevoerd worden.  

Spijlen, bovenligger en stijlen kunnen zonder gevaar gedemonteerd worden.  

Schuifpoorten die voorzien zijn van punten op de bovenligger hebben scherpe ran-
den. Bij demontage bestaat snijgevaar. Gebruik degelijke werkhandschoenen. 
 
 

 RESERVEONDERDELEN  
 

Euro profielcilinder Artikel nr: Omschrijving 

SETECILD1 2016138 cylinder nr 1 euro 2 keys dbl 
SETECILD2 2016139 cylinder nr 2 euro 2 keys dbl 
SETECILD3 2016140 cylinder nr 3 euro 2 keys dbl 
SETECILD5 2016142 cylinder nr 5 euro 2 keys dbl 
SETECILD6 2016143 cylinder nr 6 euro 2 keys dbl 
SETECILD8 2016145 cylinder nr 8 euro 2 keys dbl 
SETECILE3 2016149 cylinder nr 3 euro 2 keys sgl 
SETECILE8 2016154 cylinder nr 8 euro 2 keys sgl 
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 TECHNISCHE GEGEVENS  
 

  GEGEVENS SCHUIFPOORTEN 
 

Vleugel Delta uGate AXEL 
Lengte [m] 5,15 … 12,5 9,74 … 16,3 6,2 … 9,3 
Hoogte [m] 1,00 … 2,5 1,5 … 2,5 2,0 
Max. gewicht [kg] 340 450 330 
Constructie Vrijdragend Vrijdragend Vrijdragend 
 
 

Klimaten 

De in deze handleiding beschreven functies zijn ontworpen voor de heersende kli-
matologische omstandigheden in Europa.  
 
Temperatuurbereik -20 °C tot +50 °C 
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Bijlage A: DoP VERKLARINGEN  
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                 Local supplier stamp 
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