
HEFSCHUIFSYSTEMEN

Hang- en sluitwerk voor hefschuifdeuren



Loopwagens hefschuif tot 400 kg
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Diktestuk
voor slot

 Diktestukken voor loopwagenOnbelaste wielen in gesloten stand

Systeem met veerondersteuningVerbinding tussen loopwagens

ALGEMENE KENMERKEN
• De geavanceerde, onderhoudsvriendelijke hefschuifsystemen HS150 en HS300/400 

zijn geschikt voor een groot gamma aan profi elsystemen dankzij de grote verschei-
denheid aan diktestukken en sluitstukken.

• Geschikt voor zeer grote en zware deurvleugels: vleugelgewichten tot 400 kg.
• Geschikt voor 2-, 4- en 6-delige hefschuifdeuren.
• Door de gelagerde loopwielen schuiven de deuren extreem licht, zelfs bij omvang-

rijke glasoppervlaktes en grote gewichten.
• Door het gebruik van een gepatenteerd veerondersteuningsysteem vermindert de 

bedieningskracht. Deze ondersteuning kan ingebouwd worden bij vleugelgewichten 
vanaf 300 kg.

• Aan de loopwagens zijn borstels bevestigd waardoor bij elke schuifbeweging het 
vuil van de rail verwijderd wordt. Hierdoor wordt een soepele, stille beweging en 
langere levensduur gegarandeerd.

• De wielen van de loopwagens zijn in gesloten stand onbelast door middel van een 
hulpstuk.

TECHNISCHE KENMERKEN
• Toepassingsbereik:

• De onderdelen van het hefschuifsysteem zijn vervaardigd uit hoogwaardige 
materialen. 

• Gemakkelijk afkortbare voorgeponste verbindingsstang in gegalvaniseerd staal 
tussen beide loopwagens.

• Afhankelijk van het profi elsysteem zijn er 2 types loopwagen: HS150 en HS300/400.
• Speciaal ontworpen diktestukken in kunststof. De diktestukken zijn gemakkelijk te 

clipsen.
• De sloten, voor gebruik met profi elcilinder, zijn verkrijgbaar met doornmaat 27,5 en 

37,5 mm.
• Afwerking deurkruk: geanodiseerd of poeder gelakt in diverse RAL-kleuren.

Toepassingsbereik
Vleugelbreedte Vleugelhoogte

HS 150 (150 kg) Fb = 630-2200 mm Fh = 730-3860 mm

HS 300 (300 kg) Fb = 720-3385 mm Fh = 730-3860 mm

HS 400 (400 kg) Fb = 1200-3385 mm Fh = 730-3860 mm

OPTIES
• Optioneel: kierstand.
• Extra sluitstukken.
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