Beslag for rettløpende skyveporter
Denne orienteringen skal være til
hjelp for lettere å kunne spesifisere riktig
beslag for skyveporter.
Våre konsulenter står også til tjeneste
med opplysninger og forslag.

Serie 290 og 301
kan også leveres
i rustfritt stål,
kvalitet AISI 316

ANVENDELSE

HENDERSON skyveportbeslag
leveres for alle typer dører og
porter – opp til 2000 kg pr.
portblad. Beslag 301 og 301H
dekker de fleste behov
i landbruket. Det kan brukes
ett eller flere portblad til en
eller begge sider av lysåpningen,
på enkel eller dobbel skinne.
For utvendig monterte porter
anbefales dekk-kappe.

Viktige mål
ved montering:
(Alle mål i mm)

KAPASITET

Portens høyde og vekt
bestemmer hvilken type beslag
som skal benyttes. Skinnens
kapasitet (se tabell) forutsetter
bruk av tilhørende skinneholdere
og hengeruller. Foruten portvekt
må det også tas hensyn til
porttykkelse, konstruksjon,
vindtrykk og graden av slitasje.
PORTKONSTRUKSJONEN

Det beste resultatet oppnås når
portbredden ikke overskrider
¾ av porthøyden.
Rammekonstruksjonen må være
godt avstivet. Hvis en bestemt
kombinasjon av vekt og høyde
gjør valget av størrelsen på
beslag vanskelig, må det i første
rekke tas hensyn til portvekt.

KAPASITETER FOR RETTLØPENDE SKYVEPORTER
Skinne

Maks. vekt Maks. høyde Dørtykkelse Standard
skinnelengde

pr. portblad

290

150 kg

3000 mm

35 – 50 mm 2000 og 3000 mm

301

250 kg

3600 mm

45 – 57 mm

301H

450 kg

4200 mm

45 – 57 mm 2000 og 3000 mm

305

700 kg

4800 mm

45 – 65 mm 2000 og 3000 mm

307

2000 kg

6000 mm

55 – 70 mm

2000 og 3000 mm

2000 og 3000 mm

Beslag 290 anbefales ikke for utvendig monterte porter.

Tekniske data

SKINNE 301 (2 mm)
SKINNE 301H (3 mm)

Skinne – Kaldvalset stål
galvanisert. Skinnens spesielle
konstruksjon med avrundede
spor og vulst gir klaring for
hengerullene og god stabilitet.
Den lukkede profilen gjør det
umulig å avspore hengerullene
samtidig som den beskytter mot
skitt, is og snø. For å oppnå
lett gange og lang levetid bør
skinnen periodisk smøres med
fett innvendig. Total skinnelengde er i de fleste tilfeller lik to
ganger bredde av lysåpning.
Skinneholdere, stoppere
– Skinneholdere for veggfeste
passer i de fleste tilfeller, men
det finnes også andre typer.
Åpne skinneholdere monteres
vanligvis med senteravstand
1000 mm (for tyngre porter
ned til ca. 600 mm) slik at
skinnelengdene møtes i midten
av en skinneholder. For å holde
skinnelengdene tett sammen
monteres en lukket skinneholder
i hver ende (venstre og høyre).
En lukket skinneholder må aldri
brukes som stopper. Det vil
medføre ødeleggelse av så vel
skinneholder som hengerulle.
Stoppere monteres på sidevegg
slik at hengerullene hindres i å
slå mot lukket skinneholder.

Hengeruller – Alle hengeruller
har selvsmørende, kapslete
kulelagre og høyderegulering.
Det må kunne brukes 1 par (2stk)
hengeruller pr. portblad. Alle
oppgitte kapasiteter er basert på
1 par hengeruller pr. portblad.
Hvis portbladene blir for brede
er det bedre å øke antall
portblad. Hengerullens bolt må
ha minst 75 mm avstand fra
sidekant av portblad. Ved brede
portblad trekkes hengerullene
lengre inn på portbladet, slik at
vekten blir bedre fordelt.
Bunnstyring – Styreskinne 299
for nedstøpning i betong med
kanal 89B i bunnen av portblad
gir det beste resultatet.
Er styreskinne ikke ønskelig
leveres bunnstyring 31E
(for enkel skinne) eller 31D
(for dobbel skinne) for montering
på sidevegg eller stolpe,
eventuelt styrerulle 126 (for lett
port) eller 126HD (for tyngre
port), beregnet for nedstøpning
i betong.

Hengerulle 53A for treport

Hengerulle 56A for stålport

SKINNEHOLDER 1A
FOR VEGGFESTE

SKINNEHOLDER
FOR VEGGFE

SKINNEHOLDER 3A
FOR TAKFESTE

SKINNEHOLDER
FOR TAKFE

BUNNSTYRING 31E
BUNNSTYRING 31D

STOPPER 109½
FOR LETT PORT

STOPPER 32D

R 5A
ESTE

R 6A
ESTE

BESLAG FOR ENKEL SKINNE 301 / 301H

Serie 290 og 301
kan også leveres
i rustfritt stål,
kvalitet AISI 316

BESLAG FOR DOBBEL SKINNE 301 / 301H

Tilbehør

HÅNDTAK 463
SKYVEDØRSKÅL 414

STYRESKO 128

SKÅTE 994

KANAL 89C

– Tilbehør som håndtak,
skyvedørskåler, dekkkappe, hasper, skåter
og tetningsbørster bør
monteres etter behov,
hvis brukeren skal få full
glede av portene.
BESLAG FOR PRESENNING OG
FORHENG

Beslag 290 utstyrt med
hengeruller 58K for presenning,
sveiseforheng, rinskillere
i vaskehaller mm.
STYRESKINNE 299

STOPPER 107
FOR TYNGRE PORT

SKINNEHOLDER 4A/290

LEVERINGSPROGRAM

HENDERSON leveringsprogram
omfatter et rikholdig utvalg av
beslag for alle typer skyveporter
og -dører i landbruket.

SKINNE 290
HENGERULLE 58K

BESLAG MED KURVE
OG BUNNRULLEBESLAG

Foruten beslag for rettløpende
skyveporter, leveres beslag for
foldeporter, ”rundt hjørne”porter med skinnekurve og
beslag med bunnruller. Beslag
med bunnruller brukes
fortrinnsvis hvor konstruksjonen
over port ikke kan ta opp vekten
eller hvor overhøyden er for
liten. Be om separat datablad.

126

126HD

STYRERULLER
FOR NEDSTØPNING
I BETONG

To portblad montert på enkel skinne, utstyrt med
to styringer 31E og midtstopper 128.

TETNINGSBØRSTE 533/1

TETNINGSUTSTYR

HENDERSON tetningsbørste
533/1 gir effektiv beskyttelse
mot trekk og kulde samtidig
som varmetap reduseres.
Velegnet for alle dører og
porter, så vel skyve-/foldedører
som hengslede dører.
Standard lengde 2400 mm.
For porter i kjølerom leveres
spesielle tetningslister og
strammebeslag som reduserer
energiforbruk og kondensdannelse.

