
Vi tilbyder opsætning, reparation og vedligeholdelse af bomme 
over hele Danmark. Vores skydebomme er funktionelle, 
driftssikre og prisbelønnede for deres design.

Klassificeringer
• Skydebommen er CE-godkendt.
• Skydebommens sikkerhedsudstyr er iht. Norm EN12453.
• Motoren opfylder samtlige EU krav iht. EMC, og er godkendt 

iht.
• 13241-1.
• Alle varmgalvaniserede materialer, er galvaniseret iht. DS/ EN 

ISO 1461 som standard.
• Alle bolte, møtrikker, skiver og beslag, er udført i rustfrit stål 

A2
• Betonen er standard DS/EN 206-1 og DS 2426 i henhold til 

danske betonværker, og som minimum styrke 16.
• Pulverlakeringen er iht. EN 5254 hvor varmgalvaniseringen er 

tilpasset pulverlakeringen.

Dimensioner
Skydebommens hovedprofil, er udført i aluminium, og galger i 
stål. Skydebommen har følgende dimensioner:
• Hovedprofil: B205mm x H285 mm.
• Galger/ guideportaler: 80x60 mm. på fodplade
• Højde 1.000 / 1.250 mm

Skydebom
Funktionel og driftssikker

Eksperter i perimetersikring
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Højder i mm.
• 1.000
• 1.250

Gennemkørselsbredder i mm.
Enkelt skydebom
• 3.000
• 4.000
• 5.000
• 6.000
• 7.000
• 8.500
• 9.500

Dobbelt skydebom
• 10.000
• 11.000
• 12.000
• 13.000
• 14.000
• 15.000
• 16.000
• 17.000
• 18.000
• 19.000

Motor
• Motoren er frekvensstyret, og kan udkobles manuelt, i forbind-

else med evt. strømsvigt (brandsikkerhed).
• Motoren er udstyret med elektromagnetisk bremse. Motoren 

har en lukkehastighed på 0,18 meter/sek. Der er indbygget 24 
V styring, samt fjernstyringsmodul, og 1 fjernbetjening. 
Motoren er forberedt til ekstern ADK.

• Motoren kræver 230V 16Amp.

Sikkerhedsudstyr
Skydebommen monteres med infrarød diktion (fotoceller), som 
yderligere sikkerhed. Der er monteret blitzlys på toppen af 
galgen, som blinker når porten kører.

Montage
Skydebommen og anslagsgalgen monteres på støbt funda-
ment, der støbes til frostfri dybde. I fundamentet føres der 
tomrør op til kabling. Det anbefales at sætte en samlebrønd 
tæt ved motoren, hvor tomrør og kabler samles i.

Farvede skydebomme
Leveres i følgende standard ral farver:
• 6005 Mosgrøn
• 6009 Olivengrøn
• 6014 Herasgrøn
• 7016 Antracit
• 7030 Stengrå
• 9005 Sort
• 9010 Hvid
• Der kan yderligere pulverlakeres i alle andre ral farver, mod 

merpris.

Tilbehør
• Ekstra fjernbetjeninger
• Kodetastatur
• Briklæser
• Standard GSM styring
• Intelligent GSM styring
• Timer/årsur, der åbner lukker porten på bestemte tidspunkter 

og dage
• Trafiklys rød/grøn
• Nøgleafbryder
• Nøgleboks til ekstranøgle (krav fra brandmyndigheder)
• Vejsløjfe/induktionssløjfe
• Strømtråde til strømhegn
• Leveres også  som manuel skydebom, med låsekasse 


