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S40 & A40 SPRINT, den ideelle 
kombinasjon av hastighet og brukervennlighet
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Tilpasset hastighet
The Pro-Line SPRINT er en unik kombinasjon av hastighet og brukervennligheten til en standard 
Pro-Line overhead dør. Denne ekstremt raske overhead døren kombinerer alle fordele ved den 

tradisjonelle overhead døren og en høyhastighetsdør i et enkelt system.

The SPRINT er spesielt utformet som en rask overhead dør. Redusering av tiden 
døren er åpen gjør det mulig å oppnå store energibesparelser. 

SPRINT er perfekt for montering i yttervegg. SPRINT kan skreddersys til dine spesifikke 
ønsker. The SPRINT leveres i to versjoner, S40 SPRINT og A40 SPRINT.



S40 SPRINT 

Denne versjonen bygges ferdig i 40 mm stål sandwichpaneler i 
standard RAL 9002. Panelene er 366 mm høye og er formet på 
utsiden UTEN foring. Innsiden er glatt og foret. 

Den maksimale seksjonshøyden på 366 mm garanterer stabilitet og 
lang levetid. S40 SPRINT er en ekstremt robust dør, egnet for både 
innendørs og utendørs bruk.
For din egen sikkerhet kan S40 SPRINT utstyres med A40 
gjennomsiktige seksjoner mot et pristillegg. 
Panelene kan leveres sprayet i RAL farge mot et pristillegg.
 

A40 SPRINT 

Denne versjonen er bygget av anodisert 40 mm aluminiumprofiler. 
Seksjonene er maksimalt 370 mm høye for å garantere optimal bevegelse. 
Aluminiumprofiler av høykvalitet gjør døren sterk og stabil.
Ulike gjennomsiktige eller tomme fyllinger er mulig.
Akrylfyllinger gjør døren transparent, som er en fordel for sikkerhet og 
de visuelle egenskapene.

A40 SPRINT er en estetisk tiltalende dør som forbedrer utseendet på 
yttervegger. Komponenter av høykvalitet garanterer et langt og problemfritt 
liv.Seksjonene kan leveres pulverlakkert i RAL farge mot et pristillegg. 



SPRINT EGENSKAPER

Åpningshastigheten til SPRINT er opptil fem ganger raskere enn en standard elektrisk drevet 
overhead dør. For å garantere sikker og problemfri drift av SPRINT på disse hastighetene, 

bruker vi kun høykvalitets materialer og komponenter. 

De typiske egenskapene til S40 og A40 er:

* TRYGG, SLITESTERK, PÅLITELIG 
*  Lave vedlikeholdskostnader
*  SPRINT er designet for både innendørs og utendørs bruk 
*  KUN høykvalitetsmaterialer og komponenter er brukt 
*  Ved montering i yttervegg trenger man ikke å installere en ekstra høyhastighetsdør 
*  Åpningshastighet på 1000 mm per sekund 
*  Seksjonshøyde på maksimalt 370 mm sørger for at SPRINT tilpasses kurven med meget liten motstand 
*  På grunn av den maksimale seksjonshøyden på 370 mm er SPRINT også svært stabil og sterk 
*  Doble tandemvalser for jevn drift og lang levetid 
*  Alltid utstyrt med en solid 1 ¼ “ aksel 
*  Høykvalitets lager kombinert med spesialutviklede bærende plater 
*  SPESIAL tube støttesystem for maksimal stabilitet 
*  Springs standard 50.000 omdreininger 
*  Frekvensstyrt stasjon med myk start og myk stopp 
* Spesielt forbedret kontrollsystem 
*  Mange alternativer er tilgjengelige for å sikre at døren fungerer optimalt, inkludert: Radar og trekkbryter
*  Lysgardin for optimal sikkerhet
* Finnes med tre føringskinnesystem:   Normal System,  
       Høy løft
       Vertikal løft

APPLIKASJON

SPRINT er svært egnet for montering i yttervegg for å erstatte kombinasjonen overhead dør /høyhastighetsdør.
Siden SPRINT er tilgjengelig med ulike guide skinnesystemer, er installasjonen sammenlignbar installasjon av en 
standard overhead dør. SPRINT er pålitelig og lett å bruke og kan derfor brukes en rekke steder.


