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Taurus T2 vrijdragende schuifpoort
De Taurus T2 schuifpoort is de nieuwste generatie 
in de Taurus reeks van schuifpoorten. De klassieke 
portieken van de eerste generatie zijn vervangen 
door elegante geleidings- en slagpalen met 
aansluitmogelijkheid voor omheiningen.

De manuele versie van de Taurus T2 is perfect 
inzetbaar voor toegangen die minder frequent 
gebruikt worden en dus geen automatische poort 
vereisen. Voor toegangswegen met een hogere 
gebruiksfrequentie is de automatische versie van de 
Taurus T2 vrijdragende schuifpoort aangewezen.

De automatische versie van de Taurus T2 wordt 
aangedreven door een compacte maar zeer 
sterke motor en is uitgerust met alle noodzakelijke 
veiligheidsuitrusting.

De Taurus T2 vrijdragende schuifpoort is beschikbaar 
in twee versies: met standaard spijlen of met 
staalmatvulling. 
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Taurus T2 

Vleugel
De vleugel van de Taurus T2 is opgebouwd uit een geprofileerde stalen onderbalk in C-profiel van 200/160/5 mm en een 
bovenligger van vierkante buis 60/60/2 met aangewalst C-profiel, met ingelaste verticale staanders 80/60/2 mm en spijlen 
of staalmat. Aan de achterzijde van de vleugel is een diagonale trekstang met regelbare spanwartel aangebracht. Vanaf 
een poorthoogte van 1.8 meter is een puntenkam standaard.  Aan de voorkant is de vleugel voorzien van een inloopneus 
bovenaan en een frontplaat met oploopwiel onderaan.                                                                       

Geleiding
De aanslag- en geleidingsportiek bestaan uit kokerprofiel van 120/120/3 mm, type Unipost en zijn standaard voorzien 
van een aansluitingsstrip. De slagportiek heeft bovenaan een vangvork en een oploopschoen onderaan. De vleugel wordt 
geleid door een inwendige geleidingstrein met 4 verticale kunststofwielen met een diameter van 180 mm en 2 horizontale 
geleidingswielen met een diameter van 150 mm. Alle wielen hebben onderhoudsvrije lagers. Aan de achterzijde is een 
oplooprol van 60 mm diameter, gemonteerd op een stalen houder voorzien. 

Uitrusting (enkel manuele versie)
De manuele versie van de Taurus T2 schuifpoort heeft een roestvrij wentelslot Locinox in aluminium behuizing met roestvrij 
stalen binnenwerk en 3 sleutels.

Automatisatie (enkel automatische versie)
De automatische Taurus T2 schuifpoort wordt aangedreven door een FAAC 746 motor met tweeschijvenkoppeling in 
oliebad met ingebouwde elektronische sturing. De tandlat is reeds gemonteerd bij levering. Ook de beveiligingsaccessoires 
zijn reeds aanwezig bij levering van de poort.

Afwerking
 Standaard spijlen: spijlen ø 26 mm met een tussenafstand van 110 mm tot 2.25 m poorthoogte, vanaf 2.50 m 

poorthoogte zijn de spijlen 30 mm in diameter. 

 Staalmatvulling: ingelaste staalmat 8/6/8 mm.

Alle stalen onderdelen zijn verzinkt (275 g/m2) en gecoat volgens duplex systeem. De coating heeft een dikte van minimum 
80 micron en is verkrijgbaar in alle standaardkleuren van Kopal. Optioneel kan een andere RAL kleur gekozen worden.

Standaard hoogtes  
Taurus T2 schuifpoort (m)

Standaard doorgangsopeningen  
Taurus T2 schuifpoort (m)

1.00 3.00
1.25 4.00
1.50 5.00
1.80 6.00
2.00 7.00
2.25 8.00
2.50 9.00


