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SPeCIFIKaCe

Vážené dámy, vážení pánové,

tímto Vás chceme informovat  o rozšíření naší nabídky o možnost 
objednat předmontovanou hřídel pro průmyslová vrata TOORS INDY 
u dalších typů vedení.

 Rozšíření nabídky 
pro vrata s vedením 
SL, HL, VL

 Maximální rozměr 
4000 × 4000 mm

 Úspora montážního času
V současné nabídce TOORSU jsou pro průmyslová vrata předmontované 
hřídele standardní součástí dodávky vedení HL-T, VL-T, LL-DT. U vedení 
LL-CE je to příplatková volba. Rozšíření nabídky se týká vedení Sl, hl a vl.

Předmontovanou hřídel u průmyslových  vrat s vedením Sl, hl a vl je 
možné objednat již nyní. Volba předmontované hřídele u průmyslových 
vrat přispěje k výraznému snížení montážního času. Díky předmontáži je 
také odstraněno riziko záměny  příslušných komponentů. 

Při volbě předmontované hřídele u vedení Sl, hl a vl je hřídel dodána 
s nasazenými lanovými bubny, torzními pružinami, kotvIcími konzolami 
s ložiskem a příslušenstvím (pera na hřídel a vymezovací kroužky). 
V případě dělené hřídele i se spojkou. U těchto typů vedení není pro 
předmontáž použit jekl. Jednotlivé komponenty jsou proto na hřídeli 
pouze nasazeny ve správném pořadí a jejich finální pozici vůči vratovému 
vedení je nutné upravit během montáže (obdobný systém jako používáme 
u předmontáže hřídele pro garážová vrata).

Z důvodu velkosti pružin je volba předmontované hřídele pro průmyslová 
vrata u vedení SL, HL a VL omezena na rozměr 4000 × 4000 mm. Tato volba 
není rovněž k dispozici pro pružiny se zvýšeným počtem cyklů. (Vedení 
VL-T, HL-T a LL-CE se omezení netýká.)

Příplatek za předmontáž hřídele pro průmyslová vrata SL, HL a VL činí 
656 Kč (bez dPh). /od 1. 9. 2014 689 Kč (bez dPh)/
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Máte-li dotaz týkající se 
tohoto PRODUKT INFA, 
kontaktujte firmu TOORS.


