Made for more
Robust vikport med aluminiumram
Crawford FD2150P

Tekniska data

En hel familj med vikportar

Standardformat upp till (B x H)1

Crawford FD2150P är den senaste i smart serie med vikportar.
Konstruktionen är utformad för att en synligare öppning och
säkrare transporter. Dessutom kan den här serien vikportar
skräddarsyns för nästan alla industritillämpningar.

5 000 x 5 000 mm

Ramtjocklek			50 mm
Fönster		
		
Rektangulära,
				i 3 olika storlekar
Färger (standard/tillval)		

Crawford FD2050F
Crawford FD2050F vikport är en isolerad,
glasad aluminiumport som tillverkas särskilt
för användning i lokaler med stora krav
på dagsljusinsläpp eller byggnader som
används för att demonstrera produkter, t.ex.
visningsrum.

5 / Obegränsat

Gångdörr (tillval)			
Inbyggd i portbladet /
				Portblad som gångdörr
Värmepermeabilitet, EN 124282

1,6 W/(m2K)

Vindlast, EN 124243			Klass 5
Lufttäthet, EN 124263		

Klass 4

Vattengenomsläpplighet, EN 12425

3

Crawford FD2050FCW
Den här vikporten är konstruerad för att
klara tuffa och fuktiga miljöer, t ex. i biltvättar
och liknande. Porten är mycket funktionell
med specialiserade isoleringsegenskaper
och korrosionshämmande funktioner och
erbjuder driftsäkerhet och oöverträffad
genomsiktlighet för produktdemonstrationer.

Klass 3

1) Andra format tillgängliga på begäran 2) 4000 x 4000 mm, 2 + 2, 3) 5000 x 5000 2+2.

Tillgängliga standardfärger
Röd

RAL 3002

Blå

RAL 5010

Bra skäl för att välja Crawford FD2150P:

Antracitgrå

RAL 7016

•

Vikport med robust aluminiumram, perfekt för aggressiva miljöer

Gråvit

RAL 9002

•

Tät, solid vikport med robusta gångjärn och bruten köldbrygga

•

Högt vindlastmotstånd, klarar vilket väder som helst

Ljusgrå

RAL 9006

•

Tålig, för lång livslängd med enkel och billig användning

•

Lätt att installera och sköta med minimala utrymmeskrav

Färger kan också skräddarsys på begäran.

Kontakt
ASSA ABLOY Entrance Systems
Tel. 010 47 47 120
Fax 031 29 35 19
info.se@assaabloy.com
assaabloyentrance.se

Crawford FD2050P
Med en extra stark ramkonstruktion och
tjocka, isolerade portpaneler passar den här
vikporten perfekt för krävande industrimiljöer. Portens sidofunktion minskar
påverkan från skräp och de maskindrivna
portarna kan öppnas eller stängas automatiskt.

En ny port på marknaden

För stora öppna ytor. Som behöver stängas

Passar perfekt

Nya Crawford FD2150P är konstruerad för att vara stark, stabil och
robust och är det senaste tillskottet till den flexibla och tillförlitliga
serien med vikportar från ASSA ABLOY Entrance Systems. Den levererar
en unik blandning av säkerhet, tillförlitlighet, enkel öppning och optimal
utrymmesbesparing. Denna smarta sidovikport är väldigt lätt att öppna,
även efter lång tid.

Crawford FD2150P är tät, välisolerad och har ett högt vindlastmotstånd
för att klara vilket väder som helst. Denna smarta och ekonomiska
vikport ger dig lugn och ro och det skydd du behöver.

Det är enklare än någonsin att skräddarsy en vikport som
uppfyller just dina behov. Vi är stolta över att leverera alla delar
själva för att säkerställa bästa möjliga kvalitet och vi konstruerar
portar som ska passa perfekt för din bransch. Vi gör allt från att
utveckla tätningar, gångjärn och handtag till att tillverka och
montera kompletta portsystem. Dessutom erbjuder vi dygnetrunt-leverans av reservdelar och service i hela världen.

Crawford FD2150P är det rätta valet för de unika behoven i jordbruks-,
byggnads- fabriks- och bilindustrierna som behöver stora öppningar på
minimalt utrymme.

Eftersom den är byggd för lokaler med begränsat utrymme runt porten
passar Crawford FD2150P perfekt. Porten finns i en mängd format,
konfigurationer, med olika öppningar, lås, viknings- och färgalternativ.
Den tillverkas i tåliga material och har en aluminiumram med få rörliga
delar. Den här porten är ett utmärkt val för många års tillförlitlig och
säker tjänst.

ASSA ABLOY Entrance System är ledande leverantör av automatiska
entrélösningar för ett effektivt flöde av varor och människor. Med våra globalt
erkända produktvarumärken Besam, Crawford, Megadoor och Albany erbjuder
vi produkter och servicetjänster inriktade på att tillgodose slutanvändarens
behov av säkerhet, trygghet, bekvämlighet och hållbar drift.
ASSA ABLOY Entrance Systems är en division inom ASSA ABLOY.

assaabloyentrance.com

Med stöd av den bästa servicen
Vår professionella organisation med skickliga och erfarna
tekniker kan hjälpa dig snabbt och effektivt, oavsett var du
befinner dig i världen. Vi erbjuder det bredaste utbudet av
service, reparation och förebyggande underhåll för dina
industriportar och dockningssystem. Våra skickliga ingenjörer
har rätt kunskaper för att övervaka all port- och dockningsutrustning och förbättra din verksamhet och lönsamhet.

Upplev Crawford FD2150P vikport på
assaabloyentrance.se/Crawford-FD2150P

