FRONTIER PITTS

مجموعة منتجات رشكة فرونتري بيتس

البوابات

بوابات األمن املزنلقة
املواصفات

••بوابة « »LoTrackerاملزودة بدعامات يصل عرضها حىت  15مرت*
••بوابات مزودة بمسار لالنزالق  -يصل عرضها حىت  35مرت*
••ملحومة بالكامل
صنعت حسب املقاييس واملواصفات
•• ُ

ومشغالت ميكانيكية
بوابات مفصلية ُ

••مرصاع فردي يصل عرضه حىت  10مرت*
••مرصاع زوجي يصل عرضه حىت  20مرت*

بوابات ثنائية الطي

••عرضها يصل حىت  12مرت ،وارتفاعها حىت  6مرت*
بمشغالت ميكانيكية
••بوابات مفصلية/ثنائية الطي آلية تعمل ُ
••تتوفر مجموعة كبرية من املُشغالت امليكانيكية

Sliding Gates

عارضة الحاجز

••تتوفرعارضة االنزالق املزودة بدعامة بطول يصل حىت  8مرت
*تتوفر البوابات حسب الطلب

Barricade Beam

لحماية عاملك

Hinged Gates

Sliding Gates

بوابات مفصلية

عارضات الحاجز

بوابات ثنائية الطي

الحواجز وأعمدة ربط الحبال

الحواجز األمنية ،والحواجز الحجرية املرتفعة وأعمدة ربط الحبال
Rising Bollard

املواصفات

حواجز الطرق املرتفعة و الحواجز الحجرية

Sliding Gate & Road Blocker

هيدروليكيا
••تعمل
ً
••ارتفاعات الرفع 300 :مم ،و 353مم ،و 533مم و 800مم
••يصل العرض حىت  5مرت

أعمدة ربط الحبال املرتفعة والثابتة
Rising Blocker

لحماية عاملك

Static Bollard

••طراز مرتفعة/متحركة وثابتة تعمل هيدروليكيا ُ
••تتوفر بارتفاعات متنوعة
بوابات مفصلية

عارضات الحاجز

بوابات ثنائية الطي

الحواجز واملنتجات اليدوية

الحواجز اآللية واملنتجات اليدوية

املواصفات
مجموعة من الحواجز اآللية

••ذراع يصل حىت  10مرت
••حواجز آلية مزودة بحواف طي سفلية يصل طولها حىت  9مرت
••حواجز آلية مزودة بحواف دوارة كاملة
االرتفاع يصل طولها حىت  7.5مرت

املنتجات اليدوية

••حواجز ،حواجز إغالق الطرق ،مصد الشاحنات ،أعمدة
ربط الحبال ،لوحات سيل حركة املرور ،مصدات الرسعة
••ذراع يصل حىت  10مرت
Automatic Barrier

Automatic Barrier

لحماية عاملك

Automatic Barrier

Full height swivel skirt

Manual Barrier

بوابات مفصلية

Wagonstopper

عارضات الحاجز

بوابات ثنائية الطي

بوابات املشاة وبوابات دوارة

بوابات دوارة بارتفاع كامل ونصف ارتفاع ،بوابة صغرية ،وبوابة صغرية “ ”Qwicketوبوابات «»Bouncer

Turnstile

Turnstile
Turnstile

Pedestrian Gate

املواصفات

بوابات دوارة للمشاة

••ارتفاع كامل ونصف ارتفاع

Turnstile

Bouncer Pedestrian Gate

لحماية عاملك

بوابات املشاة

Turnstile

••بوابة صغرية ،يدوية
••بوابة  Qwicketصغرية  ،آلية
••بوابة  Bouncerمزنلقة آلية

بوابات مفصلية

عارضات الحاجز

بوابات ثنائية الطي

لحماية عاملك
FRONTIER

Frontier Pitts Ltd. Crompton House, Crompton Way, Crawley, West Sussex UK RH10 9QZ
(0)1293
548301 e-mail:
sales@frontierpitts.com
web: www.frontierpitts.com
 بوابات ثنائية الطيtel: +44
الحاجز
عارضات
مفصلية
بوابات

لحماية عاملك
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