
BTS 75 V – sneller 
recht gemonteerd
De BTS 75 V vloerveer kan nu snel recht gemonteerd worden zonder 
enige extra hulpmiddelen, dankzij een geïntegreerde waterpas dat 
zorgt voor snellere en eenvoudiger montage.

Verbetering met voordeel voor de 
klant in het vizier
Het is een welbekend fenomeen 
dat het vaak kleine dingen zijn die 
een groot verschil maken. Dat is 
ook voor de BTS 75 V vloerveer 
met brugbevestiging van 
toepassing, welke 
dormakaba met 
een geïntegreerde 
waterpas 
verbeterd heeft. 
Omdat de positie 

Het voordeel voor installateurs 
van de geïntegreerde waterpas:
• Snelle en precieze uitlijning
• Simpele montage zonder aparte 

waterpas
• Eenvoudige installatie bespaart 

op tijd en derhalve ook geld

Je treft meer product-
verbeteringen aan op 
www.dormakaba.com
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van de verzonken vloerveer nu 
gemakkelijk te zien is, is een aparte 
waterpas voor precieze uitlijning 
niet meer nodig. Dat maakt het 
sneller en simpeler de BTS 75 V te 
monteren.

"Een kleine product-
verbetering die een groot 
voordeel biedt."
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Kleine modificatie,  
groot gemak
"Door de toepassing van de geïnte-
greerde waterpas hebben we de 
BTS 75 V nog eens aanzienlijk kunnen 
upgraden en voegden we een prak-
tische eigenschap toe om de kwaliteit 
tijdens montage te waarborgen. 
Onderzoek laat zien dat de monta-
getijd met wel 10 minuten kan 
worden verkort. We zijn trots op dit 
resultaat omdat we altijd handelen 
naar de behoefte van onze klanten. 
Elke minuut bespaard is geld in hun 
zak."

Sven Hackbarth
[Product Management Market – Door 
Hardware, Access Solutions DACH]

De BTS 75 V – 
universeel en betrouwbaar
Betrouwbaar kwaliteitsproduct 
voor universeel gebruik: de 
BTS 75 V kan DIN-L, DIN-R en 
dubbele deuren tot 120 kilogram 
aan. Dankzij zijn uitwisselbare 
steekas kan de toepassing zelfs 
na montage gewijzigd worden. 

Zijn sluitkracht kan traploos 
worden aangepast, net als de 
snelheid van de geheel 
gecontroleerde hydraulische 
sluitbeweging.

Gegevens en kenmerken

Sluitkracht grootte EN 1–4

Sluitkracht  onbeperkt instelbaar

Brand- en rookwerende deuren gecertificeerd

Gelijke uitvoering voor DIN-L, DIN-R en 
dubbele deuren

Sluitsnelheid (via ventielen) traploos instelbaar 
(175°–15°/15°–0°)

Openingsdemping mechanisch

Vastzetting constant op 90°/105°

Vloerveer gecertificeerd conform EN 1154

Vloerveer gemaakt 
van hoogwaardig 
gegoten metaal 

Alle instellingen 
eenvoudig aangepast

Hoogwaardige, RVS 
behuizing


