Skinner
Loftskinnesystemer: En verden af skinner
Ergolets loftskinnesystemer er en hel verden af
fleksible, robuste skinner, der er nemme at installere.
Ergolet tilbyder et væld af skinnesystemer, der opfylder
de varierende og udfordrende behov i nutidens
sundhedssektor.
Den lille og stærke lavprofilskinne på 75 mm har lav
vægt og optimal rækkevidde og er let at installere.
Skinnen på 103 mm skal bruges for sig selv
hovedsageligt som gennemgående skinne, men også
til systemer, som kræver en kombination af lav vægt og
stor rækkevidde.
Skinnen på 135 mm er med sin lave vægt stærkere,
end man skulle tro. Den har den største rækkevidde
af alle Ergolets skinner og kan bruges som
gennemgående skinne sammen med Ergolets unikke
dørforbindelsessystem.
Ergolets teleskopiske skinner kan enten kombineres
og blive til fleksible systemer, der dækker et rum, eller
bruges som faste systemer, der fungerer i sig selv, hvor
der er behov for at maksimere rækkevidden.
Uanset hvilke krav der stilles til systemopsætningen,
kan alle Ergolets skinner fungere sammen som en
totalløsning, der sikrer nem installation og brug, og som
er eﬀektiv i forhold til prisen.
Vigtigste standardfunktioner
Komplet udvalg af skinner og tilbehør
Kan monteres i loftet eller på væggen
Diskret og nem at installere i mange opsætninger.
Profilerne kan kombineres for at optimere løsningerne.
Rent og enkelt state-of-the-art design.
Tilbehør
Der findes et udvalg af tilbehør og installationsbeslag til
Ergolets skinner, inklusive væg/loft-beslag, skiftespor,
drejeskiver, dørgennemføringer, osv.

Version

HMI-nummer

Varenummer

75 mm skinne 3,2 m

016-01023

75 mm skinne 4 m

016-01022

75 mm skinne 5 m

016-01021

75 mm skinne 7 m

016-01020

103 mm skinne 3,2 m

016-01013

103 mm skinne 4 m

016-01012

103 mm skinne 5 m

016-01011

103 mm skinne 7 m

016-01010

135 mm skinne 4,3 m

016-01002

135 mm skinne 5,5 m

016-01003

135 mm skinne 7 m

016-01004

90o buet skinne

016-01040

60 buet skinne

016-01041

45o buet skinne

016-01042

o

Lang gennemgående rækkevidde
ved brug af fast teleskopskinne.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER
Profils mål
Vægt
Montering

Se tegninger
Kontakt Ergolet for specielle produktblade
Kan monteres på de fleste materialer

75

3200/4000/5000/7000
19,5

Tegningerne omhandler 75 mm track

64,7
mm

104,5

Rum-til-rum med 135
skinne og dørkobling.

3200/4000/5000/7000

22

Tegningerne omhandler 103 mm track

80,7
135,7

4300/5500/7000
75 mm skinne anvendt på forsænket loft.

Tegningerne omhandler 135 mm track

71,8
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1082

MDD93/42/EEC
Class I

683

Tegningen omhandler 60o buet skinne

300

0

486

Tegningen omhandler 45o buet skinne

300

75

300

0

1127

75

1065

50

300

R=

R=

300

R=7

75mm skinne med 90 grader
kurve.

22

300
Tegningen omhandler 90o buet skinne

Se den tekniske manual for yderligere specifikationer. Alle tal og mål er kun vejledende og kan være forskellige i forskellige situationer. Ergolet
forbeholder sig ret til uden varsel at ændre i specifikationerne.
Produktfotos indeholder muligvis tilbehør. Tal med din forhandler.
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