
Produktfakta:

V-King vikgrind är det optimala valet när 
kraven på snabbhet, driftsäkerhet och utrymme 
är höga. 

En vikgrind tar mindre utrymme i anspråk än en slaggrind 
eller skjutgrind i öppet läge, eftersom grindbladen viks på 
mitten vid öppning. Den är också snabbgående med en 
hastighet som motsvarar bommars, och har mycket hög 
säkerhet med fem klämskydd, två uppsättningar fotoceller 
och två nödstopp. Kvaliteten är oerhört god med rostskydd 
i form av Duplex System. V-King tillverkas av världsledan-
de Wisniowski och är försedd med marknadens mest 
pålitliga motor från DAAB, och kan kombineras med alla 
typer av styrning för att ytterligare öka effektiviteten och 
möta de behov som finns.

Utförande
V-King dubbelbladig vikgrind finns i bredd från 3000 mm och 
kan ökas eller minskas med 100 mm steg upp till 8000 mm. 
Grindramens höjd är två meter och kan ökas med 100 mm steg 
upp till 2500 mm, och kan även kompletteras med hajfena. 

Vikgrind V-King dubbelblad
7000-8000 mm

• Grindhöjd standard: 2000 mm 
Kan ökas med 100 mm steg  
upp till 2500 mm

• Öppningsmått: 3000 mm 
Kan ökas med 100 mm steg upp till 
8000 mm

• Fyllning ram: 25x25 mm profiler 
Kan även fås med stålnätspanel

• Rostskydd: Varmgalvanisering
• Standardfärger: VFZ alt. RAL 6005, 

5010, 7016, 7030, 9016
• Säkerhet: 10 st klämskydd, 2 st uppsätt-

ningar fotoceller. 2 st nödstopp.
• Hajfena kan fås som tillval
• Automatik: DAAB MT (3000-7000mm) 

DAAB MK (7500-8000mm) m. styrskåp  
EP 104-1 (se sid.2 för spec.)

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

Den här produkten har en leveranstid 
på 3-4 veckor.

Marknadens mest pålitliga motor med 
möjlighet till alla typer av styrning.

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



Vikgrind V-King dubbelblad forts.
Automatik: DAAB MK 
• Styrskåp: EP 104-1
• Huvudström: 230 V  

(omvandlas till 400 V för motorerna)
• Effekt: 0,37 kW
• Hastighet: 1400 rpm  
• Öppningstid: 8 sek 
• Utväxling: 400 i
• Utgångshastighet: 3,49 rpm
• Vridmoment: 450 Nm
• Säkerhet: 10 klämskydd, 2 uppsättningar     

fotoceller och 2 nödstopp. 

Ramen består som standard av 25x25 mm galvaniserade profiler 
men kan också fås med stålnätspanel, och kan lackas i ett flertal 
RAL-kulörer. Grinden levereras komplett med fotplattestolpar.

Automatik
V-king i bredd från 7000 mm  är utrustad med DAAB drivenhet  typ 
MK, med styrskåp EP 104-1. Öppningshastigheten är 8 sekunder 
och grinden styrs som standard med AW fjärrkontroller med fyra 
kanaler. Vanliga tillbehör  är automatisk öppning via magnet-
slinga, GSM-modul, kodlås, årsur och veckour, tryckknapps-
låda eller nyckelbrytare.

Montage
V-King vikgrind levereras helt komplett direkt från fabrik, med 
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motor och skyddsanordning 
installerad och testkörd. Grin-
den är  helt installationsklar 
med förprogrammerad styr-
ning och det enda som åter-
står är montering av grinden 
samt inkoppling av strömför-
sörjning och styrning. 


