
Produktfakta, Viking PI200:
Viking Maximus PI200

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

Du kan också få Maximus med tagg-
tråd eller hajfena på toppen.

Viking Maximus är vår bredaste industri-
grind med upp till 12 meters öppning.

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

Skjutgrinden Maximus är framtagen av Skandina-
viska Områdesskydd med fokus på driftsäker-
het. Viking Maximus är våra bredaste industri- 
grind med åtta till tolv meters öppningsmått.

Viking fribärande skjutgrindar är robusta i sin konstruktion 
och grindens alla delar är anpassade att klara av vårt nordiska 
klimat. Grindens elektroniska styrenhet och drivmotorn 
är placerade i inbyggda skåp vilket innebär ett extra skydd 
mot såväl väderpåverkan som skadegörelse. 

Utförande
Viking Maximus har en standardhöjd på 2 000 mm exklusive 
taggtråd, och ett  öppningsmått på mellan 8 000 och 12 000 
mm. Med taggtråd blir grinden 2 300 mm. Grindramens di-
mension är 100x100 mm för grindar med mått på 8-10 m och 
120x120 mm för grindar med mått på 11-12 m. Grindstativen 
har dimensionen 120x120 mm och grindbalken 200x155x5 
mm. Grindfyllningen består som standard av stålprofiler på 
25x25/2 mm. 

• Grindhöjd standard:  
2000 mm exkl taggtråd 
2300 mm inkl taggtrågd

• Öppningsmått: 8 000-12 000 mm
• Grindram dimension:  

8-10 m = 100x100 mm 
11-12 m = 120x120 mm

• Mottagarstativ dimension:  120x120 mm
• Grindbalk dimension: 200x155x5 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 

fullhöjd



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 Maximus 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.

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

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

Viking Maximus PI200, forts

Längd Totallängd Totalvikt
8000 mm 11100 mm 365 kg

9000 mm 12300 mm 1000 kg

10000 mm 13500 mm 1065 kg
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