De nieuwe generatie
Hefdeur SPACELITE® HT 40

De nieuwe generatie. Hefdeur SPACELITE® HT 40
Prijstechnisch aantrekkelijk basismodel
Voor hefdeuren met een breedte van maximaal 5,5 meter
en een hoogte van maximaal 9,0 meter bieden wij ons
voordelige basismodel. Dit basismodel kan binnen het
flexibele modulaire systeem geheel naar eigen wens
worden uitgebreid tot een oplossing op maat.
= Flexibel modulair systeem

Verbeterde warmte-isolatie
Met de twee mogelijke ISO-opties kan een verbeterde
U-waarde tot 1,8 W/(m²K) bereikt worden. Deze lage waarde
wordt gerealiseerd door het toepassen van glasfiberpanelen
met inwendig aangebrachte folies, geïsoleerde aluminiumprofielen, meervoudige afdichtingen en speciaal ontworpen
geïsoleerde glaspanelen. De hoge lichtdoorlatendheid van de
glasfiber panelen wordt daarbij nauwelijks beïnvloed!
= enorme besparing op energiekosten

Hogere openingssnelheid
De Sprint-optie maakt het mogelijk om met behulp van een
aangepaste aandrijving met frequentieregeling de
openingssnelheid - afhankelijk van de deurafmetingen maximaal te verdubbelen
= een duidelijke besparing in energiekosten en een
soepeler loop van uw intern transport

Nieuwe geleiderail
Betere positie voor het afdichten van profiel en
borstelafdichtingen
= Betere isolatie en optimale tochtafdichting

Geïntegreerde kabelketting
= Hoge bedrijfszekerheid ook
onder extreme omstandigheden

Verstelbare montagebeugel
= Ideaal voor toepassing bij renovatie, met name bij moeilijke inbouwsituaties: plaatsing mogelijk zowel
in de dagopening als achter de
dagopening
Geleiderailverwarming gemakkelijk in te bouwen
= Geringere installatiekosten
Afdeklijst eenvoudig te verwijderen
= Eenvoudiger en sneller te onderhouden

… en daarbij de bekende voordelen
van de KONE Butzbach hefdeur:

Glasfiber met hoge lichtdoorlatendheid
= Aangename werkruimte en
besparing energiekosten

Exclusief openingsprincipe
= Bij het openen worden de deursegmenten compact en ruimtebesparend boven de dagmaat
geparkeerd

Slijtage-arm concept
Geen scharnieren, torsieveren, spiraalkabels en veerbuffers
= Vermindert onderhoudskosten en
verhoogt de veiligheid voor mensen en
de bedrijfszekerheid van het materiaal

Professionele service
organisatie
= Minimale stilstand door adequate 24/7
serviceverlening

Voor toepassingen met grotere afmetingen gebruikt u
onze hefdeur typen HT60/80/150, geschikt voor breedtes
tot 15 meter.
Met onze uitgebreide productassortiment kunnen wij
voor u verschillende oplossingen op maat realiseren.

Hefdeuren

Overheaddeuren

Hefdeuren voor grote afmetingen /
grote deurafmetingen

Snelloopdeuren

Scheidingswanden /
Etalageschermen

Hangaardeuren - Schuifdeuren

Gevelsystemen

Onderhoud en modernisering
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De lange ervaring in ontwikkeling, ontwerp, productie
en installatie van personendeuren, industriële deuren,
hangaardeuren en gevelsystemen maakt ons de meest
toonaangevende organisatie in onze branche.

