
Ledhejseporte
TIL INDUSTRIEN



Velkommen til WIŚNIOWSKIs verden af industriporte

Lavet med passion i 25 år. Mærket WIŚNIOWSKI er opkaldt efter grundlæggeren og ejeren, Andrzej Wiśniowski, med hvis 
drøm om funktionelle, fjernbetjente garagedøre og porte historien begynder. På det aktuelle produktionssted på over 
80.000 m2 producerer vi hundredtusindvis af produkter om året. Med brugen af avanceret teknologi, gennemprøvede 
materialer og vores egne innovative tekniske ideer giver vi vores kunder sikkerhed for at vælge kvalitet. Vi har et certificeret 
integreret administrationssystem baseret på standarden PN-EN ISO 9001:2008 og standarden for sikkerhed og sundhed 
på arbejdspladsen OHSAS 18001:2007. Dette forpligter os til at foretage kontinuerlige forbedringer af vores processer og 
produkter. Vores erfaring er vores garanti for stabilitet og ansvar for vores produkter i hele deres levetid. Den giver også 
lovning på den højeste standard inden for kvalitet og sikkerhed.



Vi designer vores industriporte med henblik på ergonomi, sikkerhed, holdbarhed og pålidelig 
drift. Derfor kan vores løsninger prale af perfekte ydelsesegenskaber, og de passer til selv den 
mest krævende infrastruktur. Vores løsninger muliggør strømlinet kommunikation for at skabe 
e�ektive forretningsresultater.

WIŚNIOWSKI. Sætter kronen på din investering.
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DESIGN

Vi ved, hvilken indflydelse attraktivt design har på salg. Det er designet, som 
hjælper os med at skille os ud fra konkurrenterne. Det fremragende design af 
porte og døre fra WIŚNIOWSKI er resultatet af designtekniske processer og 
tilpasning efter kundernes behov. E�ekten er en kombination af fremragende 
håndværk og grundighed med markedets største udvalg af farver, der inte-
grerer æstetiske og funktionelle egenskaber.

Stålport med aluminiumspanel med 
glas i, lave ribber, finérlignende 
tekstur.

NYT  
Aluminiumsport med fyldning af 
dobbelt perforeret blik.

Stålport med dør, lav tærskel,  
V-ribber og silkline-tekstur.DESIGN – NØGLEN TIL SUCCES

RAL-farver
og finish med træe�ekt



WIŚNIOWSKI-industriporte har fantastisk 
ydeevne under barske driftsforhold, særligt 
på steder med kraftig trafik. Portene, kombi-
neret med andre af systemets komponenter, 
garanterer høj drivkraft og brugervenlighed. 
Motorenhedssystemerne er designet til de til-
tænkte driftsforhold og maksimal brug af deres 
kapacitet med henblik på konkrete fordele for 
brugerens virksomhed.

(1) For porte med referencestørrelse på 3000 x 2500 mm.
(2) For MakroPro 100-/MakroPro Alu 100-portene.

MAKSIMAL YDEEVNE

FUNKTIONALITET

NYT  FU-seriens motorenhed
- designet til hurtigt at åbne industriporten.

Den integrerede frekvensomformer giver 
jævn start og stop.

NYT  WSD: Trådløst 
transmissionssystem 

til sikkerhedslister
- pålidelige automatiseringsløsninger,  

kun fra anerkendte mærker.

Aluminiumsport med panel med 
VISUAL-glas, bundpanel i stål uden 
ribber, sandkornstekstur.

Aluminiumsporte med glaspaneler 
og et bundpanel i stål med høje 
ribber og glat finérlignende tekstur.

Aluminiumsport med panel med Aluminiumsport med panel med 
VISUAL-glas, bundpanel i stål uden 
ribber, sandkornstekstur.

Vi anvender identiske designprincipper i 
hele vores sortiment af ledhejseporte til 
industri. Dette resulterer i slidstyrke og 
robusthed for strukturen og vished om, at 
portene holder selv under de mest ekstre-
me driftsforhold og krav. Vores specialløs-
ninger, såsom det originale paneldesign 
med 5 lag af foldet stål, sikrer stabil befæ-
stelse af dele, hvilket giver øget strukturel 
styrke.

SLIDSTÆRK OG ROBUST STRUKTUR



KOMFORT

AF HENSYN TIL SIKKERHEDEN

SIKKERHED

Essensen af sikkerhedssystemer er at minimere 
enhver risiko. Ligegyldigt, hvilket styringssystem 
der anvendes, sikrer WIŚNIOWSKI-porte komfort 
og sikkerhed.

Ledhejseportene har:
 › paneler, der er specifikt udformet til at forhindre, 

at man klemmer fingrene,
 › specielle skinneprofiler for at forhindre, at ruller 

falder ud under bevægelse,
 › sikkerhedsanordningen for kabelbrud, som stop-

per dørbladet, hvis kablerne går i stykker,
 › en integreret beskyttelsesanordning, som forhin-

drer, at dørbladet falder ned, hvis fjederen går i 
stykker.

Valgfrit tilbehør omfatter:
 › en sikkerhedsliste,
 › førende fotoceller,
 › tyveribeskyttelse mod at tvinge porten op og 

åben,
 › åbningssensoren til lås eller dør i porten,
 › en selvlåsende gearkasse (til porte med elmoto-

renheder),
 › termisk motorbeskyttelse (til porte med elmoto-

renheder),
 › et lysgardin,
 › signallamper.

(3) Til MakroPro-portene med referencestørrelse på 4000 x 4000 mm. NYT  Lysgardin
- sikrer portens arbejdsrum under utilsigtet 
bevægelse af dørbladet.



MakroPro Invest MakroPro Alu Invest MakroPro MakroPro Alu MakroPro 100 MakroPro Alu 100

Portens 
overflademateriale stål aluminium stål aluminium stål aluminium

Minimalt antal cyklusser 20.000 20.000 22.000 22.000 100.000 100.000

Varmeoverførselskoe�-
cient U [W/m2xK] (1) 1,07 – 1,07 – 1,07 –

Varmeoverførselskoe�-
cient U [W/m2xK] (2) 
med enkelt/dobbelt rude

– 4,46/1,52 – 4,46/1,52 – 4,46/1,52

Vandtæthed (klasse) 1 1 1 1 1 1

Modstand over for 
vindbelastning (klasse) 2 3 2 3 2 3

Luftgennemtrængelighed 
(klasse) 4 4 4 4 4 4

Lydisolationsindeks  
Rw [dB] u. dør / med dør 23/24 23/25 23/24 23/25 23/24 23/25

Motorenhedstype/ 
strømforsyning

GFA SE-serien
1 x 230 V/3 x 400 V

GFA SE-serien
1 x 230 V/3 x 400 V

GFA SE-serien
1 x 230 V/3 x 400 V

GFA SE-serien
1 x 230 V/3 x 400 V

GFA SI-serien(3)

3 x 400 V
GFA SI-serien(3)

3 x 400 V

Beskyttelsesegenskaber sikkerhedsanordning for kabelbrud, integreret sikkerhedsanordning for fjederbrud(4), sikkerhedskant (Automatik-motorenhed),  
paneler med antiklem-profil, speciel skinneprofil for at hindre, at ruller falder ud 

Valgfrit tilbehør der fås adskillige skinnesystemer, dør, dør med lav tærskel, førende fotoceller, anti-paniklås, kodelås, ekstralås, lysgardin, signallamper, ventilationspanel, VISUAL-glas, vinduer, 
ruder: Ridsefri, GRÅ, SATIN, SAN R, ventilationsriste, magnetkortlæser, kodelås, motorenhed til kontinuerlig drift, bevægelsesdetektor, fjedre klassificeret til 50.000 cyklusser 

Maksimalbredde/højde 
for port [mm] 5500/4250 5500/4250 8000/5000 7000/5000 8000/6000 7000/5000

Tilgængelige 
panelribbetyper

lav, høj, V,  
ingen ribber –  lav, høj, V,  

ingen ribber – lav, høj, V,  
ingen ribber –

Tilgængelige 
panelteksturer

finérlignende, glat finér-
lignende,  

sandkorn, silkline
–

finérlignende, glat finér-
lignende,  

sandkorn, silkline
–

finérlignende, glat finér-
lignende,  

sandkorn, silkline
–

Standard-RAL-farver 1021 (rapsgul), 3000 (ildrød), 5010 (ensianblå), 6002 (bladgrøn), 7016 (antracitgrå), 7032 (grusgrå), 8014 (sepiabrun), 9006 (hvid aluminium), 9007 (grå aluminium), 
9016 (trafikhvid)

Ikke-standardfarver
RAL, andre

Specielle farver, inkl. 
træe¦ekt

RAL, andre
RAL, andre

Specielle farver, inkl. 
træe¦ekt

RAL, andre
RAL, andre

Specielle farver, inkl. 
træe¦ekt

RAL, andre

Type sporsystem STL, LHp, LHpz STL, LH, HL, HLO, VL, VLO, STLK, HLK STL, HL, VL, STLK, HLK

(1) Porte på 4000 x 4000 mm      (2) Porte på 2500 x 2500 mm      (3) Elmotorenhed i standardversion      (4) Ikke tilgængelig på MakroPro 100 og MakroPro Alu 100      –  ikke relevant         

TEKNISKE  
DATA

LH – lavt  
sporsystem
 

LHpz – lavt sporsystem  
til garageparkering
 

HLO – sporsystem til 
højt løft med lav aksel
 

VLO – sporsystem 
til vertikalt løft med 
lav aksel
 

STLK – standardmæssigt 
vinkel-sporsystem
 
 

STL – standard- 
sporsystem

LHp – lige lavt  
sporsystem
 

HL – sporsystem til 
højt løft 

VL – sporsystem til  
vertikalt løft
 

HLK – højt vinkel- 
sporsystem til
 

STLK – standardmæssigt 
vinkel-sporsystem



Når du leder efter forskellige løsninger, 
så lad os inspirere dig!

"WIŚNIOWSKI" Sp. z o.o. S.K.A.
PL 33-311 Wielogłowy 153, Polen 
Tlf. +48 18 44 77 111 | Fax +48 18 44 77 110

www.wisniowski.se

N = 49° 40' 10" | Ø = 20° 41' 12"

De produkter, der er vist i fotomaterialet, har ofte særligt tilbehør og passer ikke altid med standardfinishen. • Denne brochure udgør ikke et tilbud i gældende lovgivnings betydning. • Producenten 
forbeholder sig retten til at foretage ændringer • BEMÆRK: De faktiske farver kan være forskellige fra dem, der er vist i denne brochure. • Alle rettigheder forbeholdes • Reproduktion og brug, selv 
delvis, er kun tilladt efter samtykke fra "WIŚNIOWSKI" Sp. z o.o. S.K.A. • 04/15/DA


