
Glide 200 / lindrag och ridå
Stadig skena i aluminium. Färg svart anodiserad eller natur (alumium).

Mått: Bredd 46 mm. Höjd 60 mm. Längder upp till 6000 mm. Ca 1,4 
kg/lpm.

GLIDE 200 kan användas med motor (MD), 
lindrag (LD) eller manuellt hanterat. 

Skenan har ett montagespår för mutterstycke i ovankant och kan 
monteras mot tak, vägg eller hängas i rårör med krokar. Det går även 
att montera med pendelbeslag.

Skenan kan monteras med omlottgång (parallella skenor) eller med 
dragkälkar med spröt. Böjd skena �nns för hörn. 90°grader med radie 
500 mm.

Glid standard: Enkla glid som passar för de �esta situationer, 
samt för motordrift. 4-5 st/m rekommenderas beroende på 
textil och veckning. Passar de �esta krokar, remmar eller 
karbinhakar.

Rullglid med kullager: Glid med kullagrade hjul. När krav 
�nns på lättrullade draperier, kraftigare eller höga textilier.

Draglok: Med eller utan omlottspröt, samt i olika alternativ 
utifrån tillämpning. T.ex. draglok för dragpinne eller dragsnöre 
för manuell hantering.
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Glide 200 LD �nns för tak- eller väggmontage med 
golvmonterad linsträckare. Som alternativ kan monteras på 
rårör med hängande linsträckare. Glide 200 LD kan också 
monteras med omlottgång eller med dragkälkar med spröt.

Glide200 MD är motordriven. Motorn monteras på vägg 
eller golv. Finns i utförande med lintrumma eller 1 spårs 
linhjul för wiredrag. Glide 200 MD med lintrumma kan 
kompletteras med kombinationsdrag mellan motor och 
lindrag.

Ridåmaskin SP 26
3-fas elmotor med snäckväxel 1-spårs linhjul, 2 st gränslä-
gen för öppet och stängt avsedda att monteras i skenan.

Glide 200 LD - Lindrag

Glide 200 MD - Motordrift
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Glide 200 - Standarddelar

Böjd skena För hörn
  90 °grader med radier 500 mm.
Skarvbeslag/Skenförbindelse
  För att koppla samman två skenstycken. 
  Består av en skruvdel för övre spår samt två styrpinnar.
Ändstopp
  För ytterändar av skenan.
Linbärare LD/MD
  För att hålla uppe lina eller wire vid långa sektioner.
Linsträckare LD 
  För att sträcka upp draglina. 
  Golv/väggmonterad eller frihängande med vikt.
Takfäste
Väggbeslag
Mutterstycke
Draglok olika utförande
Glid
Rullglid med hjul
Vändhjul / brythjul
  För wire eller lindrag.
 

Ridåmotor med 1-spårs linhjul

Kullagrat brythjul för wire


