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Poda poortautomaten

Ervaar het gemak en comfort van onze automatische poorten

Herinnert u zich de tijd zonder afstandsbediening nog? Heen en weer lopen naar de t.v. om te wisselen 
van zender. Gelukkig waren er toen maar drie kanalen.

Heeft u nagedacht over de gevolgen van een poort op uw oprit? Elke keer als u aankomt en weggaat de 
auto uit om de poort open doen. Door de poort rijden en vervolgens weer dicht doen. Dit gaat op termijn 
zo vervelen zodat de poort altijd open blijft staan, met als gevolg dat iedereen uw oprit kan betreden of 
verlaten.

Kies voor gemak en veiligheid! Wanneer u een poort bij ons besteld dan leveren wij daar graag een Poda 
poortautomaat bij. U legt de afstandsbediening in de auto en opent en sluit de poort met een druk op 
de knop. Heerlijk genieten van  het gemak en luxe die de Poda poortautomaat ons biedt.

Specifieke eigenschappen en voordelen
• Het gepatenteerde remsysteem zorgt voor een verlichting van de belasting door bijvoorbeeld 

zware windstoten of vandalisme.                                           
• Volledig onderhoudsvrij
• Voor een noodontgrendeling heeft u geen speciaal gereedschap nodig. 
• Aansluitingen voor een fotocel, waarschuwingslamp en elektrisch slot.
• Vloeiende open- en sluitbeweging door een gelagerde schroefspindel. 
• Modern en niet te opvallend design 
• Ook toepasbaar voor naar buiten openende poorten 

Natuurlijk zorgen wij ook voor een professionele montage.
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Poda 200 Dubbel
(Maximaal 250cm per poortdeel) 
Deze set bestaat uit:
• 2 poortaandrijvingen 
• Besturingskast
• Bevestigingsmateriaal
• Radio-ontvanger 
• 1 Handzender met 4 frequenties

Poda 350 Dubbel
(Maximaal 350cm per poortdeel)                                                                                    
Deze set bestaat uit:
• 2 poortaandrijvingen 
• Besturingskast
• Bevestigingsmateriaal 
• Radio-ontvanger 
• 1 Handzender met 4 frequenties

Poda 350 Enkel
Geschikt voor poorten tot 350cm
Deze set bestaat uit:
• 1 poortaandrijving 
• Besturingskast
• Bevestigingsmateriaal 
• Radio-ontvanger 
• 1 Handzender met 4 frequenties

Ondergrondse poortaandrijving
Poda 200 Dubbel ondergronds 
(Maximaal 200cm per poortdeel) 
Deze set bestaat uit:
• 2 ondergronds poortaandrijvin-

gen in RVS behuizing
• Besturingskast 
• Radio-ontvanger 
• 1 Handzender met 4 frequenties

Toebehoren voor Poda poortaandrijving 

• Fotocel met een reikwijdte van 10 meter 
• Extra handzender met een reikwijdte van 50 meter

Neem contact met ons op omtrent andere mogelijkheden!

Spindelmotor Knikarmmotor Verzonken motor


