
Heras snabbgående skjutgrind Delta förenar unik design med 
funktionell kvalitet. En av de bästa och mest attraktiva produk-
terna på marknaden, avancerad, anpassningsbar och säker. För 
en både snygg och säker entré anpassad till ert företag kan er 
skjutgrind levereras i ett flertal olika kulörer. För manuell 
manövrering eller utrustad med Heras avancerade grind- 
automatik för öppningshastighet på upp till hela 0,5 m/s.

Skjutgrindens konstruktion består av en fribärande aluminium-
balk samt galvaniserade profiler i stål. För industrihöjder är 
grinden i ovankant försedd med ett överklättringsskydd i form 
av vassa ”hajtänder”. 

Den fribärande skjutgrinden har vunnit pokalen “God Industriell 
Design” för sin design och funktionalitet. En grind uppskattad 
av användare världen över.

Passagekontroll / Skjutgrind

Experts in perimeter protection

• En prisvinnande kombination av 
förstklassig design och funktionell  
kvalitet.

• Fri öppning mellan 3000 - 9000 mm.

Skjutgrind Delta
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Lackering
Galvaniserade delar och delar i aluminium är förbehandlade 
före lackering. Pulverlacken appliceras elektrostatiskt, därefter 
härdas materialet i en ugn (210 °C) för att skapa en tålig 
beläggning med en genomsnittlig tjocklek av 80 µm och en 
hårdhet av 80 Buchholz.

Anpassat färgschema
För ett spektakulärt utseende kan exempelvis stående  
profiler anpassas i ett eget färgschema för att matcha er 
företagsprofil. 

Kontakta ert närmsta försäljningskontor för rådgivning.

Tekniska specifikationer

Fördelar
• Patenterade konstruktionen av balken gör grinden stark,  

stabil och lättdriven
• Grinden är uppbyggd av moduler, fördelaktigt vid behov av 

reparationsåtgärd på grund av yttre påverkan eller mindre 
påkörningsskador

• Manuell grind är försedd med uppställningsanordning
• Snabbt gående motordriven grind, lämplig för frekvent 

passage tack vare  öppningshastighet på upp till hela 0,5 m/s

Färgalternativ
• Förzinkat eller pulverlackerat utförande i standardkulör:  

Mörkgrönt (RAL 6005) eller svart (RAL 9005) 

• Alternativa färger mot tillägg: olivgrönt (RAL 6013),  

antracitgrå (RAL 7016), stengrå (RAL 7030) eller vit (RAL 9010) 

• Alternativa RAL-färger mot förfrågan

Illustration insida, förzinkad Delta Illustration utsida, förzinkad Delta Delta 3a (gäller lägre höjder & 
smalare körfältsbredd)

Delta 3b (gäller högsta höjd & 
bredare körfältsbredd)

Typ Grindhöjd (mm) Fri bredd* (mm) Totalt utrymme (mm)

Enkelgrind

Delta 30 1200 / 1500 / 1800 / 2000 / 2300 / 2500 3105 8700

Delta 40 1200 / 1500 / 1800 / 2000 / 2300 / 2500 4155 10800

Delta 50 1200 / 1500 / 1800 / 2000 / 2300 / 2500 5055 13100

Delta 60 1200 / 1500 / 1800 / 2000 / 2300 / 2500 5955 14900

Delta 70 1200 / 1500 / 1800 / 2000 / 2300 / 2500 7255 18000

Delta 85 1200 / 1500 / 1800 / 2000 / 2300 / 2500 8455 20400

Delta 95 1200 / 1500 / 1800 / 2000 / 2300 9355 22200

Dubbelgrind

Delta 3030 1200 / 1500 / 1800 / 2000 / 2300 / 2500 6320 17255

Delta 4040 1200 / 1500 / 1800 / 2000 / 2300 / 2500 8420 21455

Delta 5050 1200 / 1500 / 1800 / 2000 / 2300 / 2500 10220 26055

Delta 6060 1200 / 1500 / 1800 / 2000 / 2300 / 2500 12020 29655

Delta 7070 1200 / 1500 / 1800 / 2000 / 2300 / 2500 14620 35855

Delta 8585 1200 / 1500 / 1800 / 2000 / 2300 / 2500 17020 40655

Delta 9595 1200 / 1500 / 1800 / 2000 / 2300 18820 44255

*Motordrivna grindar försedda med klämskydd, vilka minskar den fria bredden med några centimeter.
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 · Balk i aluminium 205 x 285 mm
 · Spännvajer 2 x  ø 8 mm 
 · Anslutningelement av stål, varmförzinkade   

enligt NEN-EN-ISO 1461

Balkkonstruktion med designat utseende 
för en fribärande, lättmanövrerad grind
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 · Rekommenderas för Delta 70 och uppåt
 · Varmförzinkat enligt NEN-EN-ISO 1461

Bakstöd för uppställning av grind

 · Prefab. fundament i stål, varmförzinkat   
enligt NEN-EN-ISO 1461

 · Stötskydd monteras i dagöppning för   
dubbelgrind

Stötskydd för dubbelmonterad grind

 · Säkerhetsanordning i stål, för uppställning 
av manuell grind

Uppställningsanordning, vindskydd

 · Balk i aluminium 205 x 285 mm
 · Spännvajer 2 x  ø 8 mm 
 · Anslutningelement av stål, varmförzinkade   

enligt NEN-EN-ISO 1461

Detalj. Mottagande stöd i ovankant av 
anslagsgalgstolpen för stängt läge

 · Rektangulära PVC-lock i ovankant  
av stolpe

 · Överklättringsskydd typ hajtand

Detalj. Stödjande styrhjul i ovankant av den 
mellersta, styrande galgstolpen

 · Balkhjulsset med dubbla nylonhjul  
ø 90 respektive ø 70 mm

 · Dammskyddade lager
 · Skyddshölje av svartlackerat aluminium
 · Justerbara hjulfästen i aluminium
 · ”Rollerpost”-stolpe för bakre balkhjuls  

för Delta 30 - 85

System för upphängning och styrning

 · Heras HMD230
 · Designad, låsbart skåp i grått 
 · Upp till 0,5 m/sekund, närmare  

dubbelt mot marknadsstandard

Avancerad grindautomatik för snabb 
öppnings- och stängningshastighet
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Delta i specialfärg
Färgschema: Röd RAL 3020 och vit RAL 9010 - för anpassning till företagsprofil

Delta i specialfärg
Specialfärg: Ljusblå RAL  

Delta i pulverlackerat utförande
Standardkulör: Svart RAL 9005 

Delta i förzinkat utförande
Standardkulör: Förzinkat/Aluminium 

Tillval
• Impulsstyrning; handsändare, tryckknapp, 

nyckelmanöverlåda, kodlås, GSM m.m.
• Säkerhets- /öppnaslinga för fordon
• Specialfärg och färgschema
• Trafik- och blixtljus för signalering
• Extra fotocell
• Årsur
• Bakstöd (rekommenderas från Delta 70)

Certifikat

Standardutföranden
• Motordrivet, alternativt manuellt utförande med  

uppställningsanordning

• Fribärande konstruktion med patenterat hängningssystem

• Överklättringsskydd typ hajtand

• Fotocell 

• Fri öppning på upp till hela 9 m för enkelgrind

• Heras initiativ HERAS Climate Aware  

innebär en strävan för energieffektivitet,  

koldioxidneutral tillverkningsprocess och  

användning av återvunnet aluminium 

Med extra tillval anpassas grinden för bästa slutresultat.  

Kontakta oss för vägledning!



Prestandadeklaration 
CE-märkning finns nästan överallt, för allas vår egen säker-
het, oavsett produkttyp eller marknad. Med ursprung från att 
underlätta fri handel i Europa då varje land tidigare haft sina 
egna regler, med exportproblem som följd, är de skärpta kraven 
för CE-märkning av byggprodukter inte bara en fråga om att 
underlätta för marknaden, utan det handlar även om säkerhet. 
För grindar handlar det främst om att vi inte skall skada oss vid 
passage - med krosskador eller ännu mer olyckligt dödsfall på 
grund rörliga komponenter. 

Det finns många regler för att uppfylla säkerheten, genom att 
efterfråga detta nyckeldokument av leverantören säkerställer ni 
att er grind är kvalitetssäkrad, säker och laglig.

Kvalitet & säkerhet / Ett komplement till  
CE-märkning enligt SS-EN 13241-1

Experts in perimeter protection

Marknaden för stängsel & områdesskydd har en rättslig skyldighet att 
leverera prestandadeklarationer. Detta nyckeldokument, som är ett 
komplement till gällande krav på CE-märkning, säkerställer att 
arbetsgivare tillhandahåller säker utrustning för sina anställda och 
besökare - för fastigheter och anläggningar med manuella och 
motordrivna grindar, liksom för hissar och portar.   

Lagkrav & Prestandadeklaration

Förstagångsbesiktning 
Vid installation av motordrivna grindar skall en besiktning  
utföras av ett ackrediterat besiktningsföretag före det att grin-
den driftsätts.  
Heras Stängsels grindar är CE-märkta samt Prestandadeklar-
erade i enlighet med Byggproduktförordningen, vilket innebär 
att Heras kan ombesörja drifttagningen och Förstagångsbesik-
tningen.  
Dessutom kan Heras, för er bekvämlighet, vid tecknande av 
serviceavtal ombesörja återkommande besiktningar genom ett 
externt ackrediterat bolag. Enligt gällande lagkrav som omfat-
tar brukaren av grinden skall påföljande besiktning ske efter två 
år, därefter vartannat år, beroende på placering av grind. Heras 
kan genom sitt serviceavtal erbjuda erforderlig service samt 
påföljande besiktningar via ackrediterat företag - allt för att ni 
skall få ut det mesta av levererad grind och en bekymmersfri 
och säker drift.

Prestandadeklaration/CE- märkning marknadskontrolleras av  
Boverket:  www.boverket.se    marknadskontroll@boverket.se


