S40 & A40 SPRINT – den ideelle
kombination af hurtighed og nem anvendelse

“Skræddersyet” hurtighed
Pro-Line SPRINT er den unikke kombination af hurtighed og nem anvendelse af standardudgaven
Pro-Line ledhejseport. Denne ekstremt hurtige ledhejseport, kombinerer alle fordelene ved den
traditionelle ledhejseport, med hurtigporten i ét enkelt system.
SPRINT er specielt designet som en hurtig ledhejseport. Ved at reducere tiden hvor
porten er åben, er det muligt at opnå stor energibesparelse. SPRINT er helt ideel for
montage på facaden. SPRINT kan skræddersyes helt efter Jeres ønske.
SPRINT kan leveres i 2 versioner, S40 SPRINT og A40 SPRINT

S40 SPRINT
Denne version er fremstillet af 40 mm stål sandwich paneler i
standard RAL 9002. Panelerne er 366 mm høje, og har en yderside
der er glat UDEN prægning. Indersiden er glat med prægning.
Den maksimale sektionshøjde på 366 mm garanterer stabilitet og
lang levetid. S40 SPRINT er en ekstrem robust port, velegnet både
indvendigt som udvendigt i bygninger. For høj sikkerhed kan S40
SPRINT leveres med transparente sektioner, A40, mod tillæg.
Panelerne kan ligeledes, mod tillæg, leveres i RAL-farve.

A40 SPRINT
Denne version er fremstillet af anodiserede 40 mm aluminiums
sektioner. Den maksimale sektionshøjde på 370 mm garanterer
optimal bevægelighed.
Disse højkvalitets aluminiums profiler, gør porten stærk og stabil.
Der kan vælges imellem flere transparente og blanke fyldninger.
Akrylfyldninger gør porten transparent, så det er muligt at orientere sig,
dermed højere sikkerhed. A40 SPRINT er en æstetisk pæn port, som vil
syne flot på enhver facade. Den høje kvalitet af anvendte komponenter,
garanterer en lang, problemfri levetid.
Sektionerne kan, mod tillæg, leveres i en pulverlakeret RAL-farve.

SPRINT KARAKTERISTIKA
Åbnetiden på en SPRINT er op til 5 gange hurtigere, end en standard elektrisk betjent
ledhejseport. For at garantere en sikker og problemfri brug af SPRINT ved denne høje hastighed, bruger vi kun høj-kvalitets materialer og komponenter.
De typiske karakteristika for S40 og A40 SPRINT er:
*SIKKER, HOLDBAR, PÅLIDELIG
*Lave vedligeholdelsesomkostninger
*SPRINT er designet både til indvendigt og udvendigt brug
*Der anvendes KUN høj-kvalitets materialer og komponenter
*Ved installation af denne port udvendigt, er det unødvendig med yderligere hurtigporte!
*Åbne hastigheden er 1000 mm per sekund
*Sektionshøjden på maksimum 370 mm, sikrer at SPRINT kører med mindst mulig modstand
*Ligeledes sikrer den maksimale sektionshøjde på 370 mm, at SPRINT også er ekstrem stabil og stærk
*Dobbelt tandem ruller sikrer jævn kørsel og lang levetid
*Leveres altid med 1 ¼” aksel
*Høj-kvalitets lejer, kombineret med specialudviklede lejeplader
*SPECIAL RHS sikrer systemet maksimal stabilitet
*Fjedre er standard 50000 cyklus
*Frekvens-styret kørsel med langsom start og langsom stop
*Specielt forstærket kontrolsystem
*Mange valgmuligheder for at sikre optimal kørsel, inklusiv: Radar og træk-kontakt
*Lysgardin for høj sikkerhed
*Tilgængelig i 3 skinnesystemer:
Standard system
						Highlift system
						Vertikal system

ANVENDELSE
SPRINT er meget velegnet til montage udvendigt på facader, hvis ønsket er at kombinere ledhejseporten og
hurtigporten. Da SPRINT er tilgængelig i forskellige skinnesystemer, kan den nemt erstatte standard ledhejseporten.
SPRINT er pålidelig og nem i brug og kan derfor anvendes utallige steder.

