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Lindab Doorl ine  |   Hurt igport

Hastighed
op til
2,5 m/sek.



  100% Sikker
 - ingen stiv bundsokkel
 - kraftig portdug - 1300 g/m²
 - sandballast i bundskinne

  100% Selvreparerende
 - portdug slår ud ved påkørsel
 - portdug er selvreparerende og      

 kører selv på plads

  Hastighed
 - op til 2,5 m/sek.
 - automatisk lukning
 - inverter soft start & stop
 - høj ydeevne

  Tæthed
 - luftgennemtrængelighed med
  undertryk 50Pa < 25 m³/time
  (standard version)

  Fleksibel
 - bred tilbehørspakke

  Kundetilpasset
 - firmalogo på portdug
 - portramme i rustfri stål eller 
  RAL-farve

Produktet opfylder intentionerne i 
DS-EN 13241 EU

Produkt – DR+

Portdug 
standardfarver
for 1.300 g/m² portdug

❋

Hvid
som RAL 9010

Gul
som RAL 1003

Orange
som RAL 2004

Rød
som RAL 3002

❋ ❋

Mørk blå
som RAL 5002

Grøn
som RAL 6026

Beige
som RAL 1015

❋

Lys blå
som RAL 5012

Grå
som RAL 7035

Grå
som RAL 7037

❋ = kan leveres isoleret



Teknisk beskrivelse

Galv. ramme - selvbærende konstruktion.

 ”Lynlås”-system af selvsmørende tænder 
for god føring og opstramning af portdug.

Portdug uden metalbundskinne med tætte 
sideføringer i selvsmørende polymer.

Gearmotor 240 V, autobremse, velegnet 
til intensiv kontinuerlig drif, kontrolleret af 
inverter med endestop for soft start og 
stop.

Endestop mekanisk eller enkoder.

El-styring efter EU norm i stålkabinet
(dim. 300 × 400 × 150 mm) IP65.

Fotoelektrisk sikkerhed, infrarød.

Sikkerhedsfotocelle integreret.

Sikkerhedsbundskinne selvreparerende.

Tekniske specifikationer

Hastighed op til 2,5 m/sek.

Vindbelastning klasse 2.

Drifttemperatur fra -30 °C til +70 °C.

Isoleret portdug

Produktspecifikation – DR+

Dimensioner på port
(standard)

Gearmotor - side
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Gearmotor - front
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*)  450 mm = åbningshøjde  < 4000 mm
 450 mm = åbningsbredde  < 4500 mm

 550 mm = åbningshøjde  > 4000 mm
 550 mm = åbningsbredde  > 4500 mm
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Produkter fra Lindab Profil

Lindab Coverline

Lindab Doorline Industri

Lindab Ramper og Sluser

Lindab Coverline til tag og facader er den bedste

løsning til landbrug og industri. Pladerne fås i

mange profiltyper og farver, der let kan kombineres

og giver et utal af muligheder. En stærk og holdbar 

løsning.

Ved anvendelse af Lindab læsseramper, sluser og 

industriporte, opnår man det ultimative system, der 

sikrer et godt arbejdsmiljø og en effektiv logistik. 

En effektiv af- og pålæsning af gods på køretøjer, er 

et vigtigt parameter i moderne logistisk systemer.

Et komplet program af stærke og driftsikre ledhej-

seporte, der er ideelle til de hårde krav, der er til

f.eks. industri- eller landbrugsbyggerier. Et stort

udvalg af farver og flotte kombinationsmuligheder

giver stor frihed til udformning og design.

Lindab Profil A/S 
Tlf. (+45) 73 99 73 73 
www.lindab.dk

Se mere på www.lindab.dk


