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Méretre gyártott S40&A40, ideális kombinációja 
a gyorsaságnak és a könnyű használatnak

12-02-15



Testreszabott sebesség
A Pro-Line Sprint egyedülálló kombinációja a sebességnek és a normál Pro-Line ipari kapuk 
könnyű használhatóságának. Ez a rendkívül gyors szekcionált kapu egy rendszerben ötvözi 

minden előnyét a hagyományos ipari kapuknak és a gyors kapuknak. 

A Sprint speciálisan gyors ipari kapunak lett tervezve. A kapunyitási idő csökkentése jelentős 
energia megtakarítást tesz lehetővé. A SPRINT tökéletesen alkalmas a külső falsíkra való 

telepítéshez. A SPRINT a speciális igényekhez igazítható. A SPRINT  két típusban 
rendelhető, S40 SPRINT és A40 SPRINT. 



S40 SPRINT 

Ez kapu típus 40mm vastag szendvics panelből készül, alap színe 
RAL9002. A panelek 366mm magasak és a külső oldaluk dombor 
mintás, bordák NÉLKÜL. A belső oldal sima és bordázott. A 366 
mm-es maximális szekció magasság garantálja a stabilitást és a 
hosszú élettartamot. 

Az S40 SPRINT rendkívül robusztus kapu, egyaránt alkalmazható 
épületen belül és kívül. Az Ön biztonsága érdekében, az S40 
SPRINT átlátható alumínium szekciókkal is szerelhető, felár ellenében. 
A paneleket a kívánt RAL színre fújva tudjuk szállítani, felár ellenében.

A40 SPRINT 

Ez a kapu típus 40mm vastag anodizált alumínium szekciókból épül fel. 
A szekciók maximális magassága 370mm amely garantálja az optimális 
működést. A kiváló minőségű alumínium profilok biztosítják, hogy a kapu 
erős és stabil legyen.

Többféle átlátszó és tömör betét lehetséges. Az akril betétek átláthatóvá 
teszik a kaput, melynek fő előnyei a biztonság és a vizuális megjelenés. 
Az A40 egy esztétikus kapu, amely növeli az Ön épületének külső 
megjelenését. A magas minőségű komponensek garantálják a hosszú 
és probléma mentes működést. A szekciókat igény szerinti RAL színre 
por festjük, felár ellenében.



A SPRINT műszaki jellemzői  

A SPRINT nyitási sebessége akár ötször gyorsabb mint egy normál, elektromos működtetésű 
szekcionált kapué. A SPRINT ilyen sebességen történő probléma mentes és biztonságos 
működése érdekében csakis magas minőségű anyagokat és alkatrészeket használunk.

Az S40 és A40 SPRINT tipikus jellemzői: 

*   BIZTONSÁGOS, TARTÓS, MEGBÍZHATÓ
*   Alacsony karbantartási költség
*   A SPRINT mind kültéri mind beltéri alkalmazásra lett tervezve
*   KIZÁRÓLAG magas minőségű alapanyagok és alkatrészek kerültek felhasználásra                  
*   Kültéri falfelületre történő szerelés esetében, szükségtelenné válik plusz gyorskapu     
*   Nyitási sebesség 1000mm/másodperc
*   A SPRINT max.370mm-es szekció magassága biztosítja az ívben a minimális ellenállású gördülést
*   Köszönhetően a 370mmm-es szekció magasságának, a SPRINT kiemelkedően stabil és erős
*   Dupla tandem görgők a zavartalan működésért és hosszú élettartamért
*   Mindig 5/4” tömör tengellyel szerelve
*   Magas minőségű csapágyak használata, speciálisan ehhez a kapuhoz fejlesztett csapágytartó lemezekkel kombinálva 
*   SPECIÁLIS tartó konzol rendszer a maximális stabilitásért
*   A rugó alapesetben 50.000 ciklusú
*   Frekvencia váltós meghajtás a lágy indítás és megállás érdekében
*   Speciálisan módosított vezérlő rendszer
*   Sok egyéb opció elérhető a kapu funkcióinak optimalizálása érdekében, köztük a radar és a húzó kapcsoló
*   Fényrács az optimális biztonságért
*   Három sínvezetéssel kérhető:                                            Normál sínvezetés
         Emelt sínvezetés      
         Függőleges sínvezetés

Alkalmazás: 

A SPRINT rendkívül megfelelő homlokzati falra, ahol kiválóan alkalmas szekcionált kapu/ gyors-kapu kombinációjának 
a kiváltására. Mivel a SPRINT több féle sínvezetéssel érhető el, a beszerelése hasonló a normál szekciós kapukéhoz. 
A SPRINT megbízható, könnyű használni, ezért alkalmazása számos területen lehetséges.


