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Felnyíló szekcionált kapu 
Crawford OH1042F

Ablakok vagy szendvicspanel
A Crawford OH1042F moduláris rendszerű, így 
szabadon kialakítható minden helyzethez az 
ideális konfiguráció.

Személybejáró opció
A személybejáró szélessége a mai piaci igényeknek 
megfelelően 900 mm. Az alacsony küszöbű 
személybejáró egy 30 mm vastag, mégis erős 
aluprofilból készül. A profil kényelmes átjárást biztosít, 
bordázott felülete csökkenti a csúszásveszélyt.

Színválaszték
Alapkivitelben a Crawford OH1042F felnyíló 
szekcionált kapu kívül-belül eloxált alumínium színű. 
Ezen kívül 9-féle előbevonatos külső szín választható.

A felnyíló szekcionált kapuk új 
generációja
Modern, robusztus és rugalmas – az ASSA ABLOY Entrance 
Systems új kapuja, a Crawford OH1042F mozgásban 
tartja a vállalkozásokat bárhol és bármilyen időben. 
Ez az újításokkal teli és nagyon jól szigetelt felnyíló 
szekcionált kapu a lehető legalacsonyabb üzemköltségek 
mellett a legtöbb opciót kínálja. Tökéletes választás 
raktárakba, csarnokokba, logisztikai központokba és 
hasonló létesítményekbe.

A Crawford OH1042F felnyíló szekcionált kapu 
minden alkatrésze megfelel a legszigorúbb műszaki 
elvárásoknak. A szélálló, megerősített panelek, a terhelést 
tökéletesebben elosztó illesztések és a sarkoknál 
nem megtörő butil tömítések remekül zárnak, és egy 
esztétikusabb és hosszabb élettartamú 
kaput eredményeznek.

Választhat a kilenc szabványos gyári külső színből, de 
akár teljesen egyéni színt is rendelhet. A különféle 
méretekben, panelekkel, ablak konfigurációkkal, zárakkal, 
kilincsekkel és személybejárókkal rendelhető 
Crawford OH1042F felnyíló szekcionált kapu mindenféle 
ipari alkalmazáshoz tökéletes.

Műszaki adatok
Szabványos méret max. (Szé x Ma)1 7250 x 6050 mm

Keret szélessége 44 mm

Kitöltés vastagsága 27 mm

Alsó panel vastagsága 42 mm

Ablakok különféle opciók

Személybejáró opcionális

Irányítás és automatizálás opcionális

Szélterhelés, EN 124242 3-as osztály

Hőátbocsátás, EN 124283 3,6 W/m2K

Vízzárás, EN 124254 3-as osztály

Légáteresztés, EN 124264 2-es osztály

1) Kérésre egyéb méret  2) Személybejáróval és anélkül. Magasabb
szélterhelési osztály kérésre 3) Kapuméret: 5000 x 5000 mm,
dupla üveges személybejáró nélkül  4) Személybejáróval és anélkül



VL

HL

HHL

SLL

SL

LL

assaabloyentrance.hu
Az ASSA ABLOY, a Besam, a Crawford, a Megadoor vagy a Albany mint szó vagy logó az ASSA ABLOY Entrance Systems 
vagy az ASSA ABLOY Group másik tagvállalatának védjegye.
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Méretek

Szendvics szerkezetű alsó panel
(Crawford OH1042P felnyíló szekcionált kapu). 
Opcionálisan teljesen keretes kapulap

Korrózióálló 
alumínium keret

Alacsony küszöbű személybejáró
A 900 mm széles alacsony küszöbű 
személybejáró egy 30 mm vastag, mégis erős 
aluprofilból készül. 

Normál személybejáró 180 mm-es küszöbbel 
A személybejáró Crawford OH1042P alsó 
merevítőt és alsó tömítést tartalmaz. 
A merevítésnek köszönhető a kapu különleges 
szilárdsága és szélállósága.

Ablakok
A különféle típusú ablakok lehetnek 
egy- vagy kétrétegűek, kérhetők 
színezett vagy opál akrilüveggel, 
illetve edzett üveggel.

Keretes kapulap teli 
alsó panelekkel

Teljesen üvegezett 
keretes kapulap

Színválaszték 
külső oldalra

Választható 
panelek

Irányítási és 
automatizálási 
opciók

FotocellákIndukciós hurok
Távirányító

Húzókötél

Nyomógomb

Radar

Az összes kézi 
Crawford kapu utólag is 
felszerelhető elektromos 
mozgatással és 
automatikus vezérléssel.

Kézi működtetés rásegítéssel
A kapu súlyától függően lehet 
választani a kétféle emelőlánc közül.

Cilinderzárak
Teljes, kilinccsel és cilinderrel ellátott zár 
mindkét oldalra vagy csak belülre.

Belső oldali Külső oldali

Piros
RAL 3002

Zöld
RAL 6005

Kék
RAL 5010

Sárga
RAL 1021

Fehér
RAL 9010

Egyéb
színek

Alumíniumszürke
RAL 9007

Törtfehér
RAL 9002

Világosszürke
RAL 9006

Antracitszürke
RAL 7016 Kérésre

Csokoládébarna
RAL 8017

Koromfekete
RAL 9005


