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Taurus T2 manuele schuifpoort 

De Taurus T2 zelfdragende schuifpoort van Kopal is de jongste generatie 
in de Taurus reeks. De klassieke portieken met uitwendige drukwielen zijn 
verdwenen en werden vervangen door een inwendige geleidingstrein. 
Bovenaan gebeurt de geleiding door wielen in een speciaal gevormde 
bovenligger, waardoor portieken vervangen zijn door een enkelzijdige 
geleigingspaal op voet. Ook de onderbalk werd aangepast en is nu een 
stevig C-profiel, waarin de geleidingstrein loopt.

Door al deze aanpassingen in het ontwerp, heeft de Taurus T2 een 
moderner en slanker uitzicht, maar zet ze toch de stevigheid en 
betrouwbaarheid van haar voorlopers verder.

De Taurus T2 is verkrijgbaar in alle standaard kleuren van Kopal, maar kan 
ook in een andere RAL-kleur geleverd worden, mits speciale bestelling.

Taurus T2 schuifpoort 



Kopal NV/SA
Ieperstraat 75A
8610 Kortemark

  +32 (0) 51 57 09 00
  +32 (0) 51 57 09 88
  info@kopal.be

Uw Distributeur:

Productfiche Taurus T2 manueel NL 03-2018

Taurus T2 schuifpoort

Constructie
De Taurus T2 zelfdragende schuifpoort heeft een 
onderbalk in C-profiel van 200/160/5 mm.  De 
bovenligger is een geprofileerde buis van 60/60/2 mm 
met aangewalst C-profiel. De spijlen in de poortvleugel 
zijn 26 of 30 mm in diameter, afhankelijk van de 
poorthoogte. De afstand tussen de spijlen bedraagt 110 
mm. De Taurus T2 is ook beschikbaar met staalmatvulling 
in plaats van spijlen. Achteraan de poortvleugel is een 
diagonale trekstang met spanwartel M16 aangebracht. 
Vanaf een poorthoogte van 1.80 meter is een puntenkam 
standaard. De poortvleugel is voorzien van een kunststof 
inloopneus en oploopwiel. De grondspeling is 10 cm, +2 
tot -2 cm regelbaar. De poortvleugel is voorzien van een 
vlinderslot met roestvrije cilinder en 3 sleutels. 

Geleiding
Voor de geleiding van de poort is een inwendige 
geleidingstrein met 4 verticale kunststofwielen Ø  180 
mm en 2 horizontale geleidingswielen Ø 150 mm 
aangebracht. Alle wielen hebben onderhoudsvrije lagers.                                                

Portieken
Geleidingsportiek en slagportiek zijn gemaakt van 
kokerprofiel van 120/120/3 mm, type Unipost, voorzien 

Standaard hoogtes  
Taurus T2 manuele 

schuifpoort (m)

Standaard doorgangs- 
openingen Taurus T2  

manuele  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

van een aansluitingsstrip. Beide zijn gelast op een 
stalen voetplaat van 420/270/10 mm met 4 ovale 
bevestigingsgaten. De slagpaal heeft onderaan een 
oploopschoen en bovenaan houdt een vangvork de 
poortvleugel in positie.

Afwerking
Verzinkt en afgewerkt met een polyester poedercoating. 
Aanvullende onderdelen zijn van aluminium of roestvrij 
staal gemaakt. Beschikbaar in de standaardkleuren van 
Kopal, andere RAL-kleuren zijn beschikbaar als optie.

Opmerkingen
Door de inwerking van de stralingswarmte van de zon 
op de onderbalk, kan deze gevoelig uitzetten, vooral bij 
donkere kleuren. Vermijd donkere kleuren voor poorten 
die zuidwaarts gericht staan. Deze uitzetting kan gepaard 
gaan met het tijdelijk kromtrekken van de onderbalk. Dit 
heeft absoluut geen invloed op de levensduur van de 
poort. 

STANDAARD KLEUREN RAL CODE

mosgroen RAL 6005

dennengroen RAL 6009
steengrijs RAL 7030
kwartsgrijs RAL 7039
antracietgrijs RAL 7016
puur wit RAL 9010
gitzwart glanzend RAL 9005bl
gitzwart mat RAL 9005m
Andere kleuren op aanvraag
Afgebeelde kleuren kunnen afwijken van de werkelijke kleur. Gebruik 
altijd een RAL-kleurenwaaier om uw kleur te kiezen.

Alle informatie in deze productfiche is louter informatief en niet bindend. Kopal NV wijst alle verantwoordelijkheid voor eventuele fouten of wijzigingen af.
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