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W-Tec 3D+ är ett robust, dolt gångjärn, speciellt utformat 
för en stabil öppning och stängning av dörren. Vid instal-
lation kan W-Tec 3D+ justeras i höjd-, sid- och djupled och 
finns i tre versioner för att möta olika kapacitetsbehov. 

Den nya kinematiska ledmekanismen gör den monterade 
och inställda dörren stabil utan behov av justeringar.

Stabilitet och långvarig hållbarhet

Vi har utvecklat en helt unik kinematisk 7-axlad mekanism. Den innovativa lösningen 
med tre leder av noggrant utvalda material hanterar dörrens vikt och ger maximal  
effektivitet. Detta gör gångjärnen mycket stabila över tid.

Hantering utan att tappa prestanda

Vår patenterade kinematiska mekanism håller dörren rak och undviker elliptiska rör- 
elser vid öppning och stängning. Tack vare den här funktionen minimeras slitaget 
även vid användning av dörrstängare.

Enkel justering

Efter montage kan gångjärnet lätt ställas in tack vare den innovativa och oberoende 
3D-justeringen.

Lämplig för varje karm

Alla tre versionerna kan användas till alla typer av dörrar med trä- eller stålkarmar.

Utbytbarhet

Toppmodellerna i sortimentet för tunga dörrar W-Tec 3D+ 100 och 160 är inbördes 
utbytbara. Tack vara denna funktion kan urtag i alla karmar och dörrar fräsas i samma 
storlek. Sedan kan användaren välja det gångjärn som är mest lämpligt för dörrens 
vikt och användning.



JUSTERING AV 
GÅNGJÄRNET

Y = höjdjustering +/- 3 mm 
X = sidojustering +/- 3 mm 
Z = packningstryck +/- 1 mm
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■  All 3D-justering kan göras av en person

■  3D-justering i höjd- och sidled samt packningstryck

■  Ny 7-axlad kinematisk design

■  Tre leder håller alltid mekanismen i linje

■  Varje led fungerar oberoende av de andra

■   Individuella leder överför vikten på ett innovativt sätt

■  Materialet för lederna valdes för högsta prestanda

■  Gångjärnet är stabilt över tid

■   Inget behov för åtgärder efter montage och inställning

■  Perfekt vinkelrät funktion minimerar slitaget även vid 
användning av dörrstängare

■  Gångjärn i serier upp till 60 kg, 100 kg och 160 kg

■  Symmetrisk fräsning med två olika djup

■  Kan beställas med olika ytLackering

■   Fräsverktyg finns tillgängliga

Gångjärnet W-Tec 3D+ är en produkt från SFS med garanterad kvalitet tack vare strikta kontroller både under tillverkning och vid provning av själva gångjärnet.

SFS kan även erbjuda skräddarsydda lösningar efter kundens behov.

W-Tec 3D+ 60 W-Tec 3D+ 100 W-Tec 3D+ 160

Vi erbjuder våra  
gångjärn i vilken kulör  
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W-Tec 3Ds
Efterfrågan på dörrar som är lämplig för miljöer 
med enkel, minimalistisk design har ständigt ökat, 
liksom behovet att använda profiler så tunna att 
de döljer sig perfekt in i miljön.

W-Tec 3Ds är det perfekta gångjärnet för denna 
typ av applikation.

W-Tec 3Ds är en variant av W-Tec 3D+. Precis 
som alla andra gångjärn i sortimentet, är den 
extremt stabil tack vare 7-axlad kinematisk design.

W-Tec 3Ds har två mekaniska höjder och hori-
sontella inställningar på +/- 3 mm och manuell 
djupjustering +/- 1 mm. Alla justeringar är obero-
ende av varandra.

W-Tec 3Ds kan monteras på profiler från 24 mm.

Den uppfyller också efterfrågan hos dörrtillver-
karna för att kunna använda en enda produkt för 
flushapplikationer och så kallad ”rebated flush-fit” 
applikationer.



Friskrivningsklausul 
Uppgifterna har fastställts i försök och/eller beräkningar och är därför icke bindande och anger inga garantier eller tillförsäkrade egenskaper för icke 
specifierade tillämpningar. Samtliga beräkningar skall därför kontrolleras och godkännas av planeringsansvarig för utförandet. Användaren ansvarar för 
att ev. lokala eller nationella lagstiftade föreskrifter följs. Angiven prestanda som angivits i detta funktionsgarantiintyg är bindande inom lagens ramar. 
SFS uttalar inga ytterligare medgivande vad gäller garantianspråk som exempelvis missbrukad rätt eller produktens bruksförmåga, varken uttryckligen 
eller stillatigande. All övrig garanti eller medegivanden är härmed uteslutna.

SFS övertar uttryckligen inget ansvar för rekommendationer eller anvisningar vad gäller produktens användning. Köparen ansvarar på egen risk sitt 
agerande baserat på sådana rekommendationer eller anvisningar från SFS.

Artikelnummer Lackering Förp.
1500689    W-Tec 3Ds Zinc GSS 2 pcs.
1493626    W-Tec 3Ds Matt Chrome 2 pcs.

Stöd för stålram
W-Tec 3Ds  (Förp. 10 pcs.) 1502857

Utrustning
W-Tec 3Ds  (Förp. 10 pcs.) 1502901

Jig med insats
Jig 1272844

kit Insert 2+2 1502830

Lastkapacitet W-Tec 3D+ 160
2 gångjärn 140 kg

3 gångjärn 160 kg

W-Tec 3D+s

Ref. W-Tec 3D+ 160

A 4
B 30
C 7
D 36
E Min. 38 
F 15
G 160
H 132
I Min. 40

Artikelnummer Lackering Förp.
1368077    W-Tec 3D+ 160 Zinc GSS 2 pcs.
1428631    W-Tec 3D+ 160 Matt Chrome 2 pcs.
1364572    W-Tec 3D+ 160 Brushed Matt Chrome 2 pcs.

Ref. W-Tec 3D+ 60

A 4
B 26
C 6
D 31
E Min. 34
F 13
G 134
H 111
I Min. 35

Lastkapacitet W-Tec 3D+ 60
2 gångjärn 50 kg

3 gångjärn 60 kg

Artikelnummer Lackering Förp.
1368013    W-Tec 3D+ 60 Zinc GSS 3 pcs.
1428632    W-Tec 3D+ 60 Matt Chrome 3 pcs.
1364563    W-Tec 3D+ 60 Brushed Matt Chrome 3 pcs.
1473666    W-Tec 3D+ 60 White RAL 9016 3 pcs.
1407864    W-Tec 3D+ 60 Black RAL 9005 3 pcs.

Ref. W-Tec 3D+ 100

A 4
B 30
C 7
D 36
E Min. 38
F 15
G 160
H 132
I Min. 40

Lastkapacitet W-Tec 3D+ 100
2 gångjärn 80 kg

3 gångjärn 100 kg

Artikelnummer Lackering Förp.
1367891    W-Tec 3D+ 100 Zinc GSS 2 pcs.

1428633    W-Tec 3D+ 100 Matt Chrome 2 pcs.
1363919    W-Tec 3D+ 100 Brushed Matt Chrome 2 pcs.
1502121    W-Tec 3D+ 100 White RAL 9016 2 pcs.
1407865    W-Tec 3D+ 100 Black RAL 9005 2 pcs.
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SFS 
Olivehällsvägen 10 
SE-645 42 Strängnäs 
T +46 (0)-152 71 50 00

se.strangnas@sfsintec.biz 
order.se@sfsintec.biz 
www.sfsintec.biz/se


