
HIGHLINE 6, 8,10 en 15 de nieuwe generatie veelzijdige aandrijfsystemen voor uw garagedeur.



Algemene technische informatie
Highline garagedeuraandrijvingen maken doordacht gebruik 
van de modernste techniek. De ‘stap-voor-stap program
mering’ is  logisch opgebouwd en maakt de bediening zeer 
eenvoudig.De handzender maakt uitstappen voorgoed 
overbodig! Voor het reduceren van energiegebruik is een 
nieuwe techniek ontwikkeld die tot 60% kan besparen. 
Prettig voor uw portemonnee en voor het milieu!

Geluidsreductie en besturing
Een Highline aandrijfsysteem is een voorloper op het gebied 
van geluidsreductie. Door de toepassing van soepel lopende 
onderdelen van kunststof en een geluidsisolerende behuizing 
is het  geluidsniveau enorm gereduceerd. Dat is niet alleen 
overdag prettig, maar vooral ook ‘s nachts. De besturing 
vermijdt schokkende bewegingen door toepassing van ‘soft-
start’ en ‘soft-stop’. Speciale sensoren zorgen ervoor dat uw 
garagedeur altijd in de juiste positie stopt.

Veiligheid/CE normering
De Highline geeft dieven geen kans: zodra de sensoren 
een  poging tot gewelddadig openen registreren, wordt 
de deur door de aandrijving weer gesloten. De multibit 
afstandsbediening heeft miljarden combinatie-mogelijkheden: 
een extra veilig gevoel. 
De veiligheid in het dagelijks gebruik is aanzienlijk verbeterd 
en voldoet, in combinatie met een High-Line garagedeur, 
aan de strenge CE-norm: EN13241-1. Zodra de deur tegen 

een hindernis aanloopt, reageert het intelligente besturings-
systeem accuraat en snel door de deur weer te openen.

De perfecte combinatie
De High-Line garagedeur vormt samen met de Highline aan-
drijving de perfecte combinatie op het gebied van veiligheid 
en levensduur. Deze worden in combinatie getest en voldoen 
zo samen aan de vereiste CE-normen.

Montage
De montage van uw Highline aandrijfsysteem is eenvoudig 
en snel. De toepassing van systeemstekkerverbindingen 
werkt veilig en tijdbesparend! De bijpassende geleiderails 
zijn in drie lengtes leverbaar en worden afzonderlijk gele-
verd. Het in gebruik stellen is eenvoudig door de stap-voor-
stap programmering.

Technische specificaties:

De Highline 10 en de 15 
aandrijfsystemen zijn 
inclusief 2 handzenders.

MAX DB GEWICHT

VERLICHTING

VERBRUIK STANDBY

BEWEGINGS SNELHEID

SOFT START / SOFT STOP

MAX. OPPERVLAKTE

AANTAL HANDZENDERS

TREK- EN DRUKKRACHT

75 KG 

1 LED 8W

‹4W

12 CM/SEC

JA

MAX 6 M2

1

450 N

90 KG 

8 LED 40W

4W

16 CM/SEC

JA

MAX 8 M2

1

550 N

HIGHLINE 8 HIGHLINE 10 HIGHLINE 15

110 KG

10 LED 80W

‹0,6W

22 CM/SEC

JA

MAX 10 M2

2

650 N

185 KG

10 LED 80W

‹0,6W

23,5 CM/SEC

JA

MAX 15 M2

2

850N

Rail Nuttige Lengte Inbouwdiepte

Rail 11

Rail 12

Rail 13

t/m DMH 2125 mm

t/m DMH 2375 mm

t/m DMH 3255 mm

3286 mm

3536 mm

4296 mm

Het uitgekiende en uiterst modern vormgegeven Highline aandrijfsysteem voor sectionaaldeuren 

maakt een einde aan het mechanische ratelen en piepen van uw garagedeuren! De Highline 

aandrijfsystemen zijn praktisch onverwoestbaar. De robuuste en onderhoudsvrije constructie is 

slim uitgedacht en wordt geleverd met een geluidsloze kunststof aandrijfriem.

HIGHLINE 6


