
Prido AB – nordens största vikportstillverkare
Med över 40 års erfarenhet utav portar och en god förmåga att lyssna på såväl beställares som användares krav, kan vi erbjuda 
Er en industriportslösning av idag som inte bara ger hög funktionalitet utan också bidrar till ett attraktivt och genomtänkt yttre på 
hela fastigheten. Vår högautomatiserade produktionsapparat kombinerat med vårt fokus på effektivitet och kvalitet i alla led gör 
att vi erbjuder portar med hög konkurrenskraft och som säkerställer låga kostnader för Er som kund även långt in i framtiden.

PriDrive

Motordrivna industriportar har funnits 
länge men vår nya PriDrive lösning ger 
dig som portägare radikalt förbättrade 
förutsättningar.

Motoriserade industriportar som tidi-
gare antingen varit en dyr investering 
eller gett ett kostsamt ägande förändras 
nu till att bli det självklara industri-
portsalternativet.

PriDrive baserar sig på vår välkända 
vikport Ecolid, Sveriges mest sålda 
industriport, men är försedd med vår 
helt nya och egenutvecklade portmotor 
och styrning.

Vårt vanliga motto om att produkterna 
ska vara kostnadseffektiva både att 
köpa och att äga kombinerat med 
enkel installation och enkel användning 
har genomsyrat även utvecklingen av 
PriDrive.

Säkerhet
Personsäkerhet har varit en av nyckel-
frågorna under utvecklingsarbetet. 

PriDrive är givetvis testad och god-
känd mot gällande produktstandard 
EN13241 och EN12453 och uppfyl-
ler därmed kraven för att få CE-märkas 
mot Byggproduktförordingen, Maskin-
direktivet, Lågspänningsdirektivet och 
EMC-direktivet. Vår egenutvecklade 
belastningsvakt, integrerad i styrskåpet, 
hanterar de risker som finns för klämn-
ing mellan de olika portsektionerna.

PriDrive – det självklara valet
• En kraftig sänkt investeringskostnad 

jämfört med andra motoriserade 
vikportar på marknaden

• Marknadens kanske lägsta under-
hållsbehov och underhållskostnad-
er

• 18-månader mellan servicetillfäl-
lena (12-månader vid fler än 50 
öppningar per dag)

• Halverad öppningstid 7,5-11 
sekunder (ca 20 sekunder för en 
4 m hög takskjutport i standardut-
förande)

• Kraftigt reducerad påkörningsrisk 
tack vare den horisontella rörelsen

• Enkel installation och portomfat-
tning, minimal hänsyn behöver 
tas till andra installationer ovan 
portöppning och i tak 

• Modern styrning med enkel instal-
lation, driftsättning, programmering 
och användargränssnitt

• Hög driftsäkerhet med få slit-
agedelar och få rörliga delar

• Utvecklad och tillverkad i Sverige

• 7-års garanti på port och mekanis-
ka komponenter

• 2-års garanti på elektronik

Made in 
Sweden
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STANDARD

HIGHSPEED

BOOMERANG
PriDrive med Boomerangbeslag reducerar 
erfordrat sidoutrymme till 250 mm och ger 
samtidigt möjlighet att direkt från golvnivån 
frikoppla motorn för manuell manövrering. 
Boomerangbeslaget går enbart att få på 
4-delade portar och med en maximal storl-
ek om 4,5×4,8 m.

PriDrive HS är en highspeed variant av 
PriDrive med en öppnings- och stängning-
stid på ca 7,5 sekunder. PriDrive HS går 
enbart att få i 4-delat utförande med en 
maximal storlek om 4,0×4,5 m. Ett riktigt 
bra alternativ på frekvent använda ytter-
fasadsportar där alternativet idag många 
gånger är kostsamma lösningar med två 
portar, en snabbrullport för daglig använd-
ning och en extra port på utsidan som 
skalskydd.

PriDrive Standard har en öppnings- och 
stängningstid på ca 11 sekunder. Den går 
att få i 3-delat och 4-delat utförande.

Max bredd 5,08 m

Max höjd 4,8 m

Max öppning
23,15 - 23,75 kvm 
(beroende av utformning).

Max bredd 4,0 m

Max höjd 4,5 m

Max öppning 18 kvm

Max bredd 4,5 m

Max höjd 4,8 m

Max öppning 21,6 kvm


