
   
 

 

 

 

RECO Flex Door 
Duk-porten för lantbruk  

 

 

 

Vindförstärkt och funktionell port i flertal valmöjligheter! 
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RECO Flex Door  
Duk-porten för lantbruk 

Flexibel duk-port som kan erhållas i flertal olika kombinationer och önskemål. Små inbyggnadsmått 
gör den applicerbar i flera byggnadstyper som t.ex. lantbruksbyggnader och ridhus. 

  
Gardinporten produceras i mått 
enligt kundens önskemål, i 
bredder upp till 6000 mm och höjd 
upp till 5500 mm. Portduken kan 
vara av ett ventilerat nät, tät 
presenning, eller en kombination, 
efter önskad ventilation. Grund-
läggande så består Flex-door av en 
duk, som vid öppning rullas upp på 
en rulle över portöppning. För att 
uppnå tillräcklig styrka och vind-
stabilitet, är det monterat ett 
antal horisontella vind-
förstärkningar som är integrerade 
i kanaler i duken. 
Vindförstärkningsprofilerna löper i 
vertikala galvaniserade skenor 
tillverkade i 4 mm tjock 
galvaniserat stål. Rullarna som är 
monterade på vindförstärkning- 
profilerna är tillverkade av ett 
nylonhjul med en rostfri stålaxel. 
För att begränsa 
vindförstärkningsprofilernas 
inböjning i hårt väder, säkrar 
skenornas utformning fastlåsning 
av duken vid extrema 
vindpåkänningar. Den 
galvaniserade topp rullen är 
upphängd på en 30 mm tjock 
rostfri axel. Trumman drivs av 
en kraftig 380V växelströmsmotor 
med inbyggd broms. Portens funk- 
tioner styrs och övervakas av ett 
multifunktionellt styrskåp. Ett 
integrerat skärmtak över topp-
rullen minskar nedsmutsning av 
duk. 

  SPECIFIKATIONER 

Mått: Max bredd: 6000 mm 

Max höjd: 5500 mm 

Montage: 

Inbyggnadsmått: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillbehör: 

Utanpåliggande insida alt. utsida. 

Flex-door behöver ganska liten plats för 
att fungera optimalt. Port upp till en 
höjd av 4500 mm behöver bara 270 mm 
över dagöppning, plats ut från vägg 
endast 270 mm. LP flex-door kan 
monteras på ut- eller insida av vägg. 
Sidoutrymmeskrav är 120 mm, men vid 
motordrift skall ena sidan ha fritt 250 
mm. 

  

  

 

Radiostyrning, markslinga, nyckel-
körning, radar och automatisk 
stängning. 

  


