
Ease Construction

Vikgrind Premium

Utvecklad för nordiskt 
klimat och designad för 
högintensiv användning.
Ökad säkerhet.
Håller obehöriga ute. Behöriga 
passerar enkelt med sitt ID06-
kort. Tillträde regleras direkt i 
webbtjänst.

Smidig användning
Snabb öppningshastighet för 
att öka effektiviteten vid höga 
trafikflöden. Öppna smidigt 
med app för att underlätta 
transporter.

Levereras redo.
Levereras komplett och 
färdigmonterad. Det är bara att 
ansluta strömmen. 
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Ease Construction

Vikgrind Premium
Vikgrinden för snabba och säkra flöden för fordonstrafiken. Utvecklad för 
nordiskt klimat och designad för högintensiv användning i byggmiljö är Vikgrind 
Premium ett perfekt val för att hägna in byggarbetsplatsen. En öppnings- och 
stängningshastighet på 13 sekunder ökar effektiviteten vid höga trafikflöden. 
Med tillval kan hastigheten ökas ytterligare.

Grindbladen är tillverkade i stål med hög hållfastighet för en starkare 
konstruktion som dessutom gör grinden mer lätthanterlig om utbyte krävs vid 
en eventuell påkörningsskada. Gångjärnet är inbrottssäkert och innehåller 
ett integrerat mässingslager för enkelt underhåll. Nödstopp, klämskydd och 
fotoceller ökar säkerheten. En grind med snabb leverans redo att pluggas in och 
användas i en högintensiv byggmiljö. 

Grinden levereras komplett med motordrift och styrsystem (controlbox och 
kortläsare med knappsats), färdigmonterad på mobil bottenplatta av stål. Det 
enda som behövs är att ansluta strömmen. Grinden är förberedd med SIM-
kort med uppkoppling till webbtjänsten Ease Construction. I webbtjänsten går 
det smidigt att styra rättigheter och scheman. Det är även möjligt att tilldela 
personer extra behörighet för att  smidigt kunna öppna fordonsgrindar åt 
transportfordon på distans via appen Ease CheckIn.

Grinden finns med en öppningsbredd på 5 meter och 6 meter.

Produktegenskaper Vikgrind Premium 5 meter

Totalbredd 6010 mm

Höjd 2415 mm

Öppningsbredd 5062 mm

Passagebredd 4880 mm

Bottenplåt 6010 x 2000 mm

Vikt 1700 kg

Teknisk beskrivning

Öppningshastighet 13 sekunder

Strömförsörjning 400V 10 A

Elektrisk enhet FAAC EP 104-2

Fundament Bottenplatta av stål

Kortläsare Kompatibel med ID06 2.0 Förberedd för 
LOA2 med knappsats för PIN-kod

Radiomottagare Åkerström Sesam Radio system som 
standard, med fjärrkontroll

Säkerhet Nödstopp, klämskydd och fotocellerProduktegenskaper Vikgrind Premium 6 meter

Totalbredd 7000 mm

Höjd 2415 mm

Öppningsbredd 6062 mm

Passagebredd 5880 mm

Bottenplåt 6800 x 2000 mm

Vikt 2200 kg

För aktuell information, prisuppgifter, offertförfrågan 
samt tillbehör och reservdelar

Vikgrind 5 meter   Vikgrind 6 meter


