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KONE VT3600
– Vädertätning
Vädertätning 3600 klarar, genom sin unika slaglängd på upp till två meter, alla höjder på bilar som kan
förekomma, även framtida. Den känner själv av de olika höjderna. De uppblåsbara bälgarna i vinylarmerad
väv får genom högfrekvenssvetsning sin överlägsna hållbarhet och ger absolut täthet mot kyla, värme
och vind. Helgalvaniserat ramverk är standard, och ger tillsammans med den unika dragspelskonstruktionen, som packar sig i viloläge, en konstruktion som är driftsäker och har lång livslängd.

Garanti
• 10 års garanti mot genomrostning gäller för samtliga
varmförzinkade detaljer
• 3 års material-, konstruktions- och funktionsgaranti
(förutsätter serviceavtal under samtliga tre år)
• 2 års garanti gäller i övrigt

Standard
• Dragspelsformade bälgar, vilka är dolda i viloläge
• Dukvandring 1500–2000 mm, tätar alla bilar
oavsett höjd
• Varmförzinkad för att tåla slitage och ge en
lång livslängd
• Högfrekvenssvetsade sidobälgar

Teknisk beskrivning
Vädertätning VT3600
Yttermått (mm)
Typ
VT3637-15
VT3637-20

Bredd

Höjd

3620
3620

Vandring (mm)
Djup

4080
4080

920
920

Öppning (mm)

Från kaj (mm)

(V)

Min bredd

Max bredd

Max höjd (H)

1500
2000

2000
2000

3200
3200

3700
3700

För fullständiga tekniska specifikationer och installationsunderlag, vänligen kontakta oss.
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Dimensioner enligt kundbehov kan erhållas, vänligen kontakta
oss för mer information. Vädertätningen är CE-märkt, dvs. det
är tillverkat i enlighet med utfärdade standarder och direktiv,
och uppfyller således alla föreskrifter och regler.

•
•
•
•

Kajhöjd

Tillbehör
Kraftiga köravvisare som skyddar mot påkörning.
Kraftiga och miljöanpassade gummibumpers.
Utvändig belysning.
Inkopplingsmöjlighet till befintlig el-styrning.

Syd
KONE AB
Kullsgårdsvägen 20
312 34 Laholm

Tel +46 (0)430-783 80
Fax +46 (0)430-711 60

Norr
KONE AB
Bagarbyvägen 61
191 34 Sollentuna

Tel +46 (0)8-752 35 00
Fax +46 (0)8-590 705 81

KONEs produkters utformning och specifikationer utvecklas fortlöpande och ovanstående formuleringar får ej uppfattas som köpvillkor, garantier eller som helt slutgiltiga.

www.konedoor.se
sales@konedoor.se
www.kone.com

