
MasterTrack FT
Ett skjutdörrsystem för glas av toppklass
Upplev unikt tysta skjutdörrar



MasterTrack FT –  
Ny måttstock för
teknik, design och
komfort
I moderna interiörer efterfrågas helhetskoncept som förenar minima-
listisk design med maximal komfort. Bra design känner man igen redan 
vid en första anblick, men komforten märks oftast i detaljerna och blir 
inte tydlig förrän man börjar använda produkten i fråga.

Med MasterTrack FT erbjuder Bohle en ny komplett hightech-lösning
för skjutdörrsystem, som imponerar med revolutionerande tyst gång 
och som löper märkbart lätt.

Och det är inte allt: monteringen görs intuitivt med bara några få  
snabba handgrepp. Vilket gör installationen kostnadsbesparande.

AnvändningsområdEn

 Skjutdörrslösningar i viktklasserna 
 60, 80, 120 och 150 kg

 Tak- och väggmontering

 Inbyggnad med eller utan fasta sidoljus

 Anläggningar som öppnas synkront





Skjutdörrar som  
svävar
Egentligen borde man döpa om den klassiska skjutdörren: till svävdörr. 
För när man öppnar och stänger en skjutdörr krävs kraft.

Men inte med MasterTrack FT. Löpvagnarna löper unikt lugnt och tyst 
och ger en känsla av att glasdörren formligen svävar när den öppnas 
och stängs.





Hightech för en unikt
tyst och lugn gång
Själva hjärtat i MasterTrack FT är de tekniskt avancerade löpvagnarna 
och de patenterade dämparna av helmetall som tillsammans bildar en 
optimalt anpassad enhet.

För att montera glasdörren i hjulenheten krävs ingen mätning.  
Klämskorna sätts bara jämnt mot glasskivans kant. Tack vare speciella 
kläminsatser hålls skivan fast säkert och ordentligt. Så säkert och 
ordentligt att en skiva av laminerat säkerhetsglas garanterat sitter  
fast utan att man behöver borra i glasskivan – även upp till en  
dörrvikt på 150 kg.



säKErT UrHAKningssKYdd

Skyddsmekanismen ger ett tillförlitligt skydd mot att 
dörren hakar ur spåren även om man trycker till den  
lite för hårt.

EnKEl monTEring frAmifrån

Monteringen sker från framsidan. Därifrån når man 
enkelt alla inställningsalternativ som höjdinställning  
och urhakningsskydd.

UniKT HJUlsYsTEm

Högklassiga kullager gör att hjulen löper märkbart  
lätt och unikt tyst.



Elegant utseende  
i alla viktklasser 
MasterTrack FT erbjuder mångsidiga lösningar i bostäder och  
offentliga byggnader och anpassar sig perfekt till olika inredningsstilar.

Det revolutionerande skjutdörrsystemet använder samma profil i alla 
viktklasser. Det gör att löpskeneprofilen är tunn och elegant även vid 
höga viktklasser på upp till 150 kg.

Förutom i de klassiska färgerna aluminium och rostfritt stål erbjuds 
profilskenan även i trendfärgerna svart och antracit samt i alla  
RAL-färger. Profilens ändkåpor tillverkas av samma material som  
löpskeneprofilen. Bohle erbjuder speciallösningar på förfrågan.  
Även synkroniserade lösningar är möjliga.





Perfekt anpassad
kraftöverföring 
Tack vare de nyutvecklade dämparna bromsas skjutdörren mjukt och  
flytande i en rörelse. De är utrustade med en högkvalitativ hydraulik  
och dubbelsidig fjäderstyrning. Samspelet mellan dem är optimalt  
anpassat till respektive viktklass. Både extremt breda och extremt smala 
skjutdörrar från 600 mm bromsas mjukt oavsett stängningshastigheten.

Dämparnas konstruktion är identisk för alla viktklasser. Den enda  
skillnaden: De varierar i längd för att uppnå en optimal fjädring och  
indragning för de olika viktklasserna.



PErfEKT KrAfTÖvErfÖring

Dämparnas hydraulik och de dubbelsidiga fjädrarna 
är perfekt anpassade till de enskilda viktklasserna.

säKEr sTängningsmEKAnism

Den specialutformade haken i dämparen griper tack 
vare sin särskilt breda yta in i skenans utlösare så att
stängningsmekanismen alltid fungerar tillförlitligt.

solid mETAllrAm

Den stabila, genomgående metallramen gör att 
dämparen alltid håller sig på exakt rätt spår. Detta 
är en av anledningarna till varför MasterTrack FT är 
underhållsfritt efter inbyggnad.



Översikt över fördelarna
dEsign & KomforT

 Imponerande tyst gång

 Löper enastående lätt

 Mjuk och tillförlitlig stängningsmekanism

 Perfekt kraftöverföring och säkert urhakningsskydd

 Elegant utseende i viktklasserna 60, 80, 120 och 150 kg

 Anläggningar som öppnas synkront möjliga

 Ytor i metalldesign eller trend- och specialfärger

monTEring & TEKniK

 Intuitiv och kostnadsbesparande montering

 Ingen mätning krävs

 Alla inställningar nås bekvämt framifrån

 Underhållsfritt efter inbyggnad

 Modulär konstruktion i alla viktklasser

 Dämpare av helmetall med högklassig hydraulik
 och dubbelsidig fjäderstyrning

 CAD-ritningar finns

vårT TiPs

Med planeringsverktyget på www.bohle-group.com
får ni hjälp att beräkna glas- och profilmåtten exakt.





Leveransomfattning
Förutom löpskenan innehåller varje set:

MEDFÖLJER OCKSÅ I VARJE VIKTKLASS

distansplattor golvstyrning Utlösare för dämpare

l60

d60

60 kg
Glasbredd: 

min. 600 mm

l80

Glasbredd: 
min. 790 mm

80 kg

d80

l150

Glasbredd: 
min. 905 mm

150 kg

d150

VALFRITT TILLBEHÖR

synkroniseringsset

Mer information samt planeringshjälpmedel finns på www.bohle-group.com

l120

Glasbredd: 
min. 905 mm

120 kg

d120

Hjulenhet:

Dämpare:
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Takmontering
Takmontering  

med fast glasningVäggmontering

Tekniska data



germany

Bohle Ag
42781 Haan
T +49 2129 5568-100
info@bohle.de

Croatia

Bohle d.o.o.  
51000 rijeka
T +385 051-329-566 
mario.perica@bohle.hr

Estonia

Bohle Baltic
13619 Tallinn
T +372 6112-826
info@bohle.ee

south Africa

Bohle glass Equipment (Pty) ltd.
2125 gauteng
T +27 11 792-6430
info@bohle.co.za

Austria i Hungary
slovenia
Bohle gmbH
1230 Wien
T +43 1 804 4853-0
info@bohle.at

italy

Bohle italia s.r.l.
20080 vermezzo (mi) 
T +39 02 94967790
info@bohle.it

france

Bohle Ag · departement français
42781 Haan, germany 
T +49 2129 5568-222
france@bohle.de

sweden

Bohle scandinavia AB
14175 Kungens Kurva
T +46 8 449 57 50
info@bohle.se

spain i Portugal

Bohle Complementos del vidrio s.A.U.
08907 l´Hospitalet (Barcelona)
T +34 932 615 361
info@bohle.es

Benelux

Bohle Benelux B.v.
3905 lX veenendaal
T +31 318 553151
info@bohle.nl

russia

Bohle Москва
108811 Москва
T +7 495 230-94-00
info@bohle.ru

russia

Bohle Санкт Петербург
198020 Санкт Петербург
T +7 812 4452792
info@bohle.spb.ru

United Kingdom  
ireland
Bohle ltd.
dukinfield, Cheshire, sK16 4PP
T +44 161 3421100
info@bohle.ltd.uk

Bohle Worldwide

www.bohle-group.com KA
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