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LETOON Fold Up Hangar Kapısı

Karkas Aksamı

Yukarı Toplanır Hangar Kapısı Karkas Aksamı; galvanizli çelik 
profillerden  imal edilmektedir.

Modüler yapıda olup, bu sebeple şantiye bölgesine 
nakledilmesinde ve yerine uygulanmasında kolaylık 
sağlamaktadır. 

Hangar geçiş genişlik ve yükseklik ölçüleri doğrultusunda 
yapılan mukavemet hesaplarına uygun üretilmektedir.

Katlanarak üst kısımda toplanma yapısına uygun 
çalışabilmektedir. 

Kapı çelik kayıtları, Bölgesel Rüzgar Mukavemet hesabına 
uygun olacak şekilde tasarlanmakta, projelendirilmekte ve 
statik hesabıyla birlikte sunulmaktadır.

Her iki yüzeyi branda ile kaplanan  ara kayıtların uç 
kısımlarında düşey kayma hareketi yapabilecek özellikte 
rulmanlı  yataklama sistemi mevcuttur. Bu yataklama 
sistemi ray üzerinde kayma ve raydan çıkmama özelliğine 
sahiptir. 
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Üst Mekanizma 
Üst kısımda bulunan rulmanlı yatakların ve taşıyıcı sapan 
yataklarının bağlandığı makas sistemi, içerisinde dönme 
hareketi yaparak sapanların yataklarına  sarılmasını ve yatay 
kayıtların üst kısımda toplanmasını sağlayan sisteme sahiptir.

LETOON Fold Up Hangar Kapısı
Yan Ray Mekanizması

Yukarı Toplanır Hangar Kapısı Yan Ray Sistemi,  galvanizli çelik 
profillerden  imal edilmektedir. Sapanlarla birbine bağlanmış 
yatay profillerin yukarı kayma ve son noktada toplanarak 
durma hareketini sağlayıcı özelliktedir. Çarpma ve diğer basınç 
etkileri sonucu kapının raydan çıkmasını engelleyici özelliğe 
sahip olan tekerlek sistemi modüler yapıda ve kolay 
değiştirilebilir özelliktedir.

Door Point Letoon Hangar

LETOON Fold Up Hangar Kapısı
Kaplaması

Yukarı Toplanır Hangar Kapısı Kaplaması ; tercih edilen 
teknik özelliklerde, projesi doğrultusunda imal edilmekte ve 
uygulanmaktadır.
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Motor Sistemi

Katlanarak üst kısımda toplanır sistemde imal edilecek 
olan kapıyı harekete geçirecek ve  açıldığında son 
noktada  durduracak olan Motor Sistemi  Limit Korumalı 
ve Çalışma Zaman Korumalıdır. 

Verilecek bir puls’ta kapının tamamının açılabilmesi 
özelliğine sahiptir. Motor sistemi ve buna bağlı hareket 
iletici sistem 380-400VAC ile çalışmaktadır. Kapının 
açılma –kapanma Hızı  12Mt./Dk.-15Mt./Dk.
olabilmektedir. 

Motor  üzerinde manuel açılımlar için açma sistemi 
bulunmakta, elektrik kesintilerinde veya ihtiyaç 
duyulduğunda kapı bu sistem ile  açılabilmektedir. 

Sistemde Emniyet Fotoseli Güvenlik Seti bulunmakta, 
kapının kapanma anında kapı altında bir cisim 
bulunduğunda kapanma hareketi sona ermektedir.
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