
Produktfakta:

Skjutgrindsserie Viking är framtagen av Skandina-
viska Områdesskydd med fokus på driftsäkerhet. 
Viking Strong är en robust industrigrind som tål 
mycket. 

Viking fribärande skjutgrindar är kraftiga i sin konstruktion och 
grindens alla delar är anpassade att klara av vårt nordiska kli-
mat. Den elektroniska styrenheten och drivmotorn är pla-
cerade i inbyggda skåp vilket innebär ett extra skydd mot 
såväl väderpåverkan som skadegörelse. 

Utförande
Viking Strong har en standardhöjd på 2000  mm med öppnings-
mått på mellan 4000 och 6500 mm. Med taggtråd blir grinden 
2300 mm. Grindramens dimension är 60x60 mm, grindstativ 
120x120/3 mm och grindbalken 95x85 mm. Grindfyllningen 
består som standard av stålprofiler på 25x25 mm. Grinden lö-
per på hjulrullar i rostfritt stål vilket ökar livslängden avsevärt 
jämfört med de annars vanliga polyamidhjulen.

Skjutgrind Viking Strong PI 95
>> Grindhöjd standard:  
     2000 mm exkl taggtråd
     2300 mm inkl taggtråd 
     Kan fås i höjd 1500-2200 mm 
>> Öppningsmått: 
      4000-6500 mm
>> Grindram dimension: 
      60x60 mm
>> Mottagarstativ dimension:    
      120x120 mm
>> Grindbalk dimension: 
      95x85x3 mm 
>> Grindfyllning standard:  
      Stålprofiler 25x25/2 mm
      Kan fås med stålpanel
>> Rostskydd: Varmgalvanisering
>> Standardfärger:
      Mörkgrön, olivgrön, svart, VFZ
>> Motorpaket: 
      BFT ICARO NF (se sid.2 för spec.)
>> Motor och styrkort skyddas i  
     skåp på halvhöjd

Vi lämnar alltid 5 års garanti på grind och 
montage samt 2 år på elektronik.

Vi har de vanligaste måtten på lager. 
Fråga din säljare!

Viking Strong är framtagen av Skandinaviska 
Områdesskydd med fokus på driftsäkerhet. 

Vi monterar i hela Svrige. Kontakta oss 
för mer information.



Skandinaviska
områdesskydd

Montage
Viking skjutgrindar levereras helt kompletta direkt från fabrik, 
med motorer och skyddsanordning installerade och testkörda. 
Grindarna helt installationsklara med förprogrammerad styr-
ning och det enda som återstår är montering av grinden samt 
inkoppling av strömförsörjning och styrning. 

Komplettera 
Viking Strong kan enkelt kompletteras med alla typer av 
styrning för att passa era behov. Vanliga alternativ är au-
tomatisk öppning via magnetslinga, GSM-modul, kodlås, 
fjärrkontroll, årsur och veckour, tryckknappslåda eller nyck-
elbrytare. Öka säkerheten ytterligare genom att installera 
fotoceller.

Skjutgrind Viking Strong PI 95 forts.

info@skandinaviska.nu
www.skandinaviska.nu
www.stangselbutiken.se  

Kontor / Söderort
Kilowattvägen 12
136 44 Handen

Kontor / Norrort
Storstensvägen 12
761 53 Norrtälje

Kontakta oss!
Telefon: 08-500 11 530
Fax: 08-458 11 66

Automatik
Grindens automatik och motor 
kommer från BFT som är en väl-
känd och pålitlig tillverkare av au-
tomatik. Motorn har en mycket 
intensiv arbetscykel och klarar 
hög belastning. 

Teknisk specifikation:

Motor: BFT - ICARO N F 
>> Strömförsörjning: 230 V AC 
>> Effekt: 750W 
>> Öppningsfrekvens: obegränsat  
>> Max hastighet: 9 m / min 
>> Självlåsande: JA 
>> Skyddsnivå: IP54 
>> Arbetstemperatur: -15 ° C ÷ +60 °C
>> Säkerhet: 4 st klämskydd, nödstopp

Längd Totallängd Totalvikt
4000 mm 5800 mm 270 kg
4500 mm 6500 mm 290 kg
5000 mm 7000 mm 300 kg
5500 mm 7700 mm 320 kg
6000 mm 8200 mm 335 kg
6500 mm 8900 mm 368 kg
7000 mm 9400 mm 380 kg


