Crashbestendige omheining

Publifor® HVM

Crashbestendige bovengronds gemonteerde beveiliging tegen aanvallen
met voertuigen.

Productdetail
Securifor

Nylofor

TROEVEN
Polycarbonaat

Snelle en opnieuw inzetbare beveiliging
Publifor® HVM is een wendbare en verplaatsbare beveiligingsbarrière om zeer snel op te
zettten als bescherming tegen aanvallen met voertuigen of grote groepen mensen in bedwang
te houden.
Een robuste metalen jersey met het unieke “tand & pen”-concept van Betafence levert
stopkracht op die uitzonderlijk groot is voor een verplaatsbare jersey. Panelen met
beveiligingsgaas, doorzichtige of ondoorzichtige panelen zorgen voor het gewenste
beschermingsniveau.
Publifor® HVM is ideaal voor internationale en plaatselijke evenementen zoals topontmoetingen
en sportwedstrijden, en om gevoelige zones snel af te zonderen.
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Toepassingen

Beveiligingsniveau

LAAG
LOW

Verplaatsbare beveiliging tegen aanvallen met voertuigen
Crasbestendig tot IWA 14-1 2013-normen
Classificatie: V/7200(N2A)/64/90:3.5
Snel en eenvoudig op te zetten en later opnieuw op te zetten
Tot 25 meter installeren in 1 uur tijd
Uniek “tand & pen” -concept
Geen opening in barrière na botsing
Allerlei accessoires en opties qua panelen boven de jerseys

HIGH
HOOG

Functionaliteiten

Vlug op te zetten, makkelijk te installeren & snel te verplaatsen
Publifor® HVM is snel ter plaatse te monteren door de jerseys met een
vorklift op hun plaats te zetten, ze met beton of zand* te vullen en
vervolgens de pennen, palen en panelen vast te zetten. In 1 uur tijd kan tot
25 meter geïnstalleerd worden.
* IWA 14-1 classificatie is gebaseerd op jerseys gevuld met beton

Makkelijk hoeken vormen
Hoekvormige jerseys aan de beveiligde kant en effen vlak aan de
aanvalkant zorgen voor flexibele hoekvorming in beide richtingen.
Het “tand & pen”-vergrendelsysteem houdt hoeken crashbestendig.

Unieke “tand & pen”-concept
Het unieke concept van Betafence vergroot de betrouwbaarheid van
Publifor® HVM bij het stoppen van aanvallen met voertuigen. Een in elkaar
grijpende koppeling wordt beveiligd met een zeer sterke stalen pen, die de
rij van jerseys samenhoudt, zelfs na een botsing.

Niveauverschillen
Dankzij de hoogtespeling van 100 mm tussen 2 eenheden zijn
niveauverschillen vlot te overwinnen.
Extra weerstand
Een 8 mm dikke rubberlaag op de onderzijde van de jersey zorgt voor
extra wrijving bij een aanval en maakt de stopkracht van Publifor® HVM zo
nog groter.

Paneelvullingen
Securifor

Nylofor

Polycarbonaat

Tot 2 m

1m

1,75 m

0,80 m

Bedrukte schermen & anti-inkijk
Aan de metalen jersey kan men eigen schermen met een logo en/of antiinkijkschermen bevestigen.
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Mobiele afsluitingen

Betafence is er trots op een PRÆSIDIAD-merk te zijn en maakt deel uit van een wereldwijd netwerk waarin het met Guardiar en Hesco
samenwerkt als leider in perimeter beveiligingssystemen en -oplossingen. Meer informatie vindt u op praesidiad.com.

