
Három típust különböztetünk meg, a Saetta-t, a Fulmine-t és a Lampo-t.

Saetta gyorsjárású kapu
Tengelyre tekeredő gyorsjárású ponyva kapu.

Beépíthető nyílásba, nyílás mögé vagy nyílás elé.

Minimális helyigény a nyílás felett: 450 (+50) mm

Ponyva szekciók száma: 2800mm magasság alatt 1db

3200mm magasság alatt 2db

3400mm magasság alatt 3db

4200mm magasság alatt 4db

4800mm magasság alatt 5db

5000mm magasság alatt 6db

Áttekintő sáv: a 3. szekcióban

Háromfázisú motor helyzete: a kapu felől nézve jobb oldalon

Rendelhető feláras kiegészítők:
RAL színre festett lábak és szekrény

Takaró lemezek nyílásba építéshez

Hűtőházi vagy mikro-lyukasztott PVC köpeny

Metál színű köpeny (RAL9006-hoz hasonló)

Háromfázisú motor a kapu felől nézve bal oldalon

Háromfázisú motor a felső szekrényben (nem lóg ki oldalra a kapu síkjából)

Ellensúlyos vész nyitás áramszünet esetére

Egyéb biztonsági kiegészítők

Egyéb jeladó kiegészítők

A gyorsjárású kapuk két U alakú lábból és egy zárt szekrényből álló keretben mozgó PVC lapból állnak. 

Jellemzően belső terek elválasztására használják, hang és por szigetelésre, ahol a gyors átjárhatóságot is 

biztosítani kell. Alkalmazható kültér és beltér elválasztására is, de figyelembe kell venni, hogy a ponyvakapuk 

betörésvédelme nem kimagasló. Kézi változatot nem gyártanak, csak háromfázisú tengelyvégi automatikával 

működtetett kivitelt.

Választható köpeny színek: krém színű, citromsárga, narancssárga, piros, zöld, szürke, fehér, kék.

KLING gyorsjárású kapu

Keret (lábak és szekrény): horganyzott acél kivitelben, a lábak szőrkefés tömítéssel.

Ponyva típus: class 2 PVC köpeny, rugalmas erősítő rudakkal a ponyva szekciók között

Rendelhető méretek: Szélesség 2000mm -től 4500mm -ig, magasság 2000mm -től 4600mm -ig

Oldalsó helyigény: minimum 350 mm a motoros oldalon, 150 mm a másikon.

Az áttekintő ablakok másik szekcióban (nem a harmadikban).
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Fulmine gyorsjárású kapu
Fellapozódó gyorsjárású ponyva kapu.

Beépíthető nyílásba, nyílás mögé vagy nyílás elé.

Minimális helyigény a nyílás felett: 950 (+50) mm

Ponyva szekció magassága: hozzávetőlegesen 650mm

Áttekintő ablak(ok): a 3. szekcióban

Áttekintő ablak(ok) száma: 3000mm szélesség alatt 1db

4000mm szélesség alatt 2db

5500mm szélesség alatt 3db

7000mm szélesség alatt 4db

8000mm szélesség alatt 5db

8000mm szélesség esetén 6db

Háromfázisú motor helyzete: a kapu felől nézve jobb oldalon

Rendelhető feláras kiegészítők:
RAL színre festett lábak és szekrény

Takaró lemezek nyílásba építéshez

Szőrkefés tömítés a lábakba

Hűtőházi vagy mikro-lyukasztott PVC köpeny

Metál színű köpeny (RAL9006-hoz hasonló)

Háromfázisú motor a kapu felől nézve bal oldalon

Háromfázisú motor a felső szekrényben (nem lóg ki oldalra a kapu síkjából)

Ellensúlyos vész nyitás áramszünet esetére

Egyéb biztonsági kiegészítők

Egyéb jeladó kiegészítők

5000mm szélesség alatt 460 mm a motoros oldalon, 200 mm a másikon.

Ponyva típus: class 2 PVC köpeny, rugalmas erősítő rudakkal a ponyva szekciók között

Keret (lábak és szekrény): horganyzott acél kivitelben, a lábakban felhúzószalaggal

Választható köpeny színek: krém színű, citromsárga, narancssárga, piros, zöld, szürke, fehér, kék.

Rendelhető méretek: Szélesség 2000mm -től 12000mm -ig, magasság 2000mm -től 10000mm -ig

Az áttekintő ablakok másik szekcióban (nem a harmadikban).

12000mm szélességig 500 mm a motoros oldalon, 240 mm a másikon.

Oldalsó helyigény: 
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Lampo gyorsjárású kapu
Tenglyre tekeredő gyorsjárású ponyva kapu, önjavító funkcióval.

Beépíthető nyílásba, nyílás mögé vagy nyílás elé.

Minimális helyigény a nyílás felett: 450 mm

Ponyva szekció magassága: hozzávetőlegesen 650mm

Áttekintő ablak(ok): a 3. szekcióban

Áttekintő ablak(ok) száma: 2100mm szélesség alatt 1db

4200mm szélesség alatt 2db

6000mm szélesség alatt 3db

Háromfázisú motor helyzete: a kapu felől nézve jobb oldalon

Rendelhető feláras kiegészítők:
RAL színre festett lábak és szekrény (piros, kék, zöld, fehér, szürke)

Takaró lemezek nyílásba építéshez

Hűtőházi vagy mikro-lyukasztott PVC köpeny

Metál színű köpeny (RAL9006-hoz hasonló)

Háromfázisú motor a kapu felől nézve bal oldalon

Háromfázisú motor a felső szekrényben (nem lóg ki oldalra a kapu síkjából)

Akkumulátoros működtetés áramszünet esetére.

Egyéb biztonsági kiegészítők

Egyéb jeladó kiegészítők

Oldalsó helyigény: 325 mm a motoros oldalon, 125 mm a másikon.

Az áttekintő ablakok másik vagy több szekcióban (nem a harmadikban).

Keret (lábak és szekrény): horganyzott acél kivitelben, a lábak szőrkefés tömítéssel.

Ponyva típus: Panama típusú class 2 PVC köpeny, 900 g/m3 - 1300g/m3

Választható köpeny színek: krém színű, citromsárga, narancssárga, piros, zöld, szürke, fehér, kék.

Rendelhető méretek: Szélesség 1050mm -től 4500mm -ig, magasság 2000mm -től 4400mm -ig
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