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Vi är 
Skandinaviska Områdesskydd

Skandinaviska Områdesskydd är ett av Sveriges större montage- 

företag inom områdesskydd: en rikstäckande och fristående 

totalentreprenör med bred kompetens inom såväl montage som 

installation av grindmotorer och staketlarm. Vi erbjuder också 

ett stort utbud av produkter med hög kvalitet genom Stängsel-

butiken, och vi levererar material till hela Sverige. 

På Skandinaviska Områdesskydd jobbar montörer, montageledare, 

säljare, installatörer, lagerpersonal och administrativ personal tätt 

tillsammans för att hela tiden utvecklas, och sedan företaget  

startades 2005 har vi utfört fler än 5000 montage runt om i landet.

För oss är kundservice, pålitlighet och kvalitet hjärtefrågor, och 

vi lämnar alltid fasta priser samt fem års garanti på utförda  

montage. 
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Automatik
för säkerhet, effektivitet och enkelhet

Automatik för grindar, bommar och garageportar 

blir allt vanligare, och det är inte svårt att förstå varför. 

Tekniken förenklar våra liv på flera sätt: de förenklar, 

effektiviserar och ökar vår säkerhet och vår känsla 

av trygghet.

I vårt sortiment finns motorer för såväl skjutgrindar 

som slaggrindar, från enklare villagrindar till tunga 

industrigrindar. Vi arbetar också med ett flertal 

automatiska bommar, pollare och rotationsgrindar, 

och har förstås alla tillbehör du kan behöva i lager.  

Gemensamt för alla våra produkter är de höga kra-

ven på funktionalitet och hållbarhet - hos oss hittar 

du bara teknik som är anpassad för vårt svenska klimat 

med en hög standard som garanterat håller i många 

år. 



Garanti och serviceavtal
Med många års erfarenhet i ryggen har vi valt ut de bästa och mest driftsäkra moto-

rerna som finns för den svenska marknaden. Vi vet att vårt klimat ställer extra höga 

krav, och att våra kunder värdesätter smidighet och enkelhet genom hela processen 

att skaffa en grindmotor, från val till installation. Vi har kunnig och engagerad personal 

och ger alltid 2 års motorgaranti och 2 års elektronikgaranti på våra grindmotorer. 

Om så önskas erbjuder vi serviceavtal med extra förmånliga priser på reservdelar och 

årlig servicegenomgång.

Montage
Enkel och snabb installation ger god totalekonomi. Vi åtar oss kompletta installations- 

arbeten där vi är din enda kontakt, och vi ansvarar för såväl materialleverans som 

installation och kvalitetssäkring. Våra montörer och installatörer har lång erfarenhet 

och vana från hundratals liknande projekt i olika storlekar.

Säkerhet
Säkerheten är viktig vid automatiska lösningar, och en del av vårt jobb är att hjälpa 

våra kunder att anpassa säkerheten efter typ av grind och de specifika behov som 

finns. Alla våra villagrindsmotorer levereras med belastningsskydd som reglerar 

kraften för att eliminera skaderisken, och våra industrigrindsmotorer kommer som 

standard med klämskydd och fotoceller.



Karm 2000
Pålitlig och elegant 

Karm 2000 är vår mest populära grindmotor för villagrindar.  Det är en drift-

säker och pålitlig elektromekanisk grindöppnare med tidlös och diskret design 

som gör att Karm passar till de flesta grindmodeller. 

Karm grindmotor passar slaggrindar med grindblad upp till tre meter.  Kärnan 

av brons ger en stark men tystgående motor. Driften kan garanteras till och 

med vid strömavbrott tack vare möjligheten att välja till batteridrift som tar 

över vid strömbortfall. Högt vridmoment och manuell frikoppling med nyckel är 

andra uppskattade egenskaper hos Karm 2000.

Grindmotorn går att montera på så gott som alla grindar och är lätt att installera. 

ingen svetsning är nödvändig då fästen för såväl grindramar som grindstolpar 

medföljer. 

Alla typer av styrenheter går att koppla 

till KARM, och du väljer själv om öppning 

ska ske via fjärrkontroll, tidur, kodläsare 

eller via annat passagesystem. Om det 

finns ett befintligt passagesystem kan 

grindmotorn enkelt anslutas till detta.

Komplett paket
 

2 st. grindmotorer  

2 st. fästen för grindram  

2 st. fästen för stolpe  

1 st. styrskåp 

2 st. fotoceller 

1 st. radiomottagare 

1 st. fjärrkontroll. 

TEKNISK SPECIFIKATION

>> Maxlängd per grindblad: 3000mm

>> Maxvikt per grindblad: 100 kg

>> Livslängd motor: 1 miljon cykler

>> Max cykler per dygn: 250 st

>> Öppningsgrad: 100 grader

>> Öppningstid: 12,5 sekunder (justerbart)

>> Matning: 230V50-60Hz/12-24 Vdc

års  
garanti



Teknisk specifikation

>> Maxlängd per grindblad: 2400mm

>> Maxvikt per grindblad: 75 kg

>> Livslängd motor: 1 miljon cykler

>> Max cykler per dygn: 250 st

>> Öppningsgrad: 120 grader

>> Öppningstid: 12,5 sekunder (justerbart)

>> Matning: 230V50-60Hz/12-24 Vdc

Komplett paket

2 st. grindmotorer Easy 

2 st. fästen för grindram och stolpe

1 st. styrkort 750D

1 st. 2-kanals radiokort 250RXDC2 

2 st. fjärrkontroller SLIM250

2 st. IR-fotoceller 

1 st. blinkljus

års  
garanti Easy Kit

Enkel och driftsäker

Easy är en pålitlig och stark länkarmsmotor som ofta används för grövre grind-

stolpar och rejäla villagrindar. Vi rekommenderar Easy om grindstolparna är bredare 

än 125x125mm.

Easy är med sin kompakta storlek perfekt när du vill ha en diskret men ändå stark 

grindmotor. Den passar grindblad på upp till 2,3 meter eller 75 kg per grindblad, 

och drivs av en 24 volts motor.  Easy har en inbyggd elektronisk styrenhet med 

433,92 MHz radiomottagare. 

Easy är enkel och intuitiv att installera, och kan fås med extern emergency release. 

Driften kan garanteras till och med vid strömavbrott tack vara möjligheten att välja 

till batteridrift som tar över vid strömbortfall. 

Du kan koppla alla typer av styrenheter till 

Easy, och motorn kan utan problem anslutas 

till eventuellt befintligt passagesystem. 



R40
Höginstensiv och osynlig 

R40 är en stark elektromekanisk slaggrindsmotor som lämpar sig väl för såväl 

villagrindar som intensivt använda grindar i offentlig miljö, som exepelvis vid 

flerbostadshus. En uppskattad fördel med R40 är att den monteras under mark 

och därmed inte alls påverkar grindens design. 

Den här grindmotorn passar grindblad på upp till 3,5 meter eller 400 kg. R40 

är en lågvoltsmotor med optisk kodningsteknologi, som standard utrustad med 

fotoceller och klämskydd. Med tillval kan den öppnas i 180º (normalt 90º ).  Den 

helt vattentäta motorn är placerad i en låda 

av rostfritt stål som garanterar högsta rost-

skydd.  

R40 kan fås med backup-batteri som tillval 

och fungerar då även vid strömbortfall. Den 

kan också drivas med solenergi. Motorn 

håller IP 67. 

Komplett paket

2 st. grindmotorer R40-650 - 18 Vdc

2 st. fästen för grindram.

1 st. styrkort D749MA

1 st 2-kanals radiokort 250RXDC2.

2 st. fjärrkontroller SLIM250

2 st. IR-fotoceller

1 st. varmgalvaniserad skyddsbox IP67

2 st. mekaniska gränslägen som monteras i box.

2 st. rostfria täcklock (servicelucka) 

1 st. installationsmanual (SVENSK).

Teknisk specifikation

>> Maxlängd per grindblad: 3500mm

>> Maxvikt per grindblad: 200 kg.

>> Öppningstid: 18 sekunder.

>> Öppningsgrad: 90º (180º m. tilläggsmodul).

>> Matning: 230V 50-60 Hz / 18 Vdc.

>> Öppningsfrekvens: 150 cykler/dygn.

års  
garanti



Komplett paket:

2 st. slaggrindsmotorer, ZIPPO

2 st. länkarmssystem (VFZ modell ZIPPO)

1 st. styrenhet

1 st element för apparatskåp

1 st transformator i apparatskåp 24v 

1 st apparatskåp i metall för utomhusbruk (industriklass)

2 st. fjärrkontroller / Inbyggt radiokort

2 st klämskydd 2000 mm  

2 st karmöverföring för klämskydd (metall) 

1 st magnetlås 500 kg för utomhusbruk

2 st Nödstopp / Svensk standard

Teknisk specifikation:

>> Maxlängd per blad: 3,500mm

>> Maxvikt per blad: 200 kg.

>> Öppningstid 90°: 8 sek (Justerbar)

>> Öppningsgrad: 90º 

>> Motortyp: Elektromekanisk.

>> Matning: 230 V 50-60 Hz

>> Öppningsfrekvens: Obegränsad.

års  
garanti

zippo 
Lätthanterad med högt vridmoment

Zippo är en kraftig men lättinstallerad slaggrindsmotor utveckad och 

anpassad för dubbelgrindar upp till 7 meter eller 200 kg. Denna typ 

av motor är särskilt lämplig för tyngre villagrindar eller grindar 

med kraftiga grindstolpar. Apparatskåpet är försett med element, 

och därför är motorn extra lämpad för vinterbruk. 

Zippo har ett modernt och stilrent utseende. Den elektromekaniska  

grindmotorn har högt vridmoment, justerbar öppningstid och klarar 

intensiv användning. Du kan koppla alla typer av potentialfri styrning 

till styrenheten, som utan problem 

kan anslutas till eventuellt befintligt 

passagesystem. 



zippo xl
För de kraftigaste grindarna

Zippo XL är vår mest kraftfulla slaggrindsmotor. Den är utveckad och 

anpassad för dubbelgrindar upp till 8 meter eller 400 kg per blad 

(800 kg totalt). Zippo XL passar de tyngsta industrigrindarna eller 

grindar med mycket kraftiga grindstolpar. Apparatskåpet är försett 

med element, och därför är motorn extra lämpad för vinterbruk. 

Zippo har ett modernt och stilrent utseende. Den elektromekaniska  

grindmotorn har högt vridmoment, justerbar öppningstid och klarar 

intensiv användning. Du kan koppla alla typer av potentialfri styrning 

till styrenheten, som utan problem 

kan anslutas till eventuellt befintligt 

passagesystem. 

Teknisk specifikation - XL:

>> Maxlängd per blad: 4000mm

>> Maxvikt per blad: 400 kg.

>> Öppningstid 90°: 10 sek (Justerbar)

>> Öppningsgrad: 90º 

>> Motortyp: Elektromekanisk.

>> Matning: 230 V 50-60 Hz

>> Öppningsfrekvens: Obegränsad.

Komplett paket:

2 st. slaggrindsmotorer, ZIPPO

2 st. länkarmssystem (VFZ modell ZIPPO)

1 st. styrenhet

1 st element för apparatskåp

1 st transformator i apparatskåp 24v 

1 st apparatskåp i metall för utomhusbruk (industriklass)

2 st. fjärrkontroller / Inbyggt radiokort

2 st klämskydd 2000 mm  

2 st karmöverföring för klämskydd (metall) 

1 st magnetlås 500 kg för utomhusbruk

2 st Nödstopp / Svensk standard

års  
garanti



Komplett paket:

1 st motor BFT Deimos ULTRA med inbyggt styrkort

2 st fjärrkontroller BFT Mitto2, tvåkanalig fjärrkontroll

1 st. Antenn

2 st fotoceller BFT Desme 

4 st klämskydd

1 st varningslampa

Teknisk specifikation:

>> Matning: 230V AV (50-60) Hz

>> Motor kraft: 18 V DC

>> Max. hastighet: 14 m/min

>> Öppningsfrekvens: 100 %

>> Arbetstemperatur: -20° C ÷ +55° C

>> Max grind vikt: 600 kg

års  
garanti

deimos ultra
Förmonterat för smidesgrindar

Deimos Ultra är en stark villagrindsmotor med inbyggt styrkort. Deimos är mycket 

driftsäker och enkel att installera, och säljs alltid tillsammans med våra automatisera-

de smidesskjutgrindar från Wisniowski. Motorn monteras då och testkörs direkt i 

fabriken, vilket ger snabb installation när grinden väl är på plats. 

Deimos Ultra passar skjutgrindar på upp till 600 kg, och är speciellt anpassad för 

att fungera även i kyligt klimat. Motorn håller hög säkerhet och levereras med 

fotoceller och klämskydd som standard, Två stycken tvåkanaliga fjärrkontroller 

ingår också i det kompletta paketet.

Komplettera med backup-batteri för 

att garantera driften även vid ström-

bortfall. Motorn är  är EN-testad och 

godkänd, och håller IP54



Teknisk specifikation:

>> Strömförsörjning: 230 V AC

>> Effekt: 750W

>> Öppningsfrekvens: obegränsat

>> Max hastighet: 9 m / min

>> Självlåsande: JA

>> Skyddsnivå: IP54

>> Arbetstemperatur: -15 ° C ÷ +60 °C

>> Säkerhet: 4 st klämskydd, nödstopp

års  
garanti

icaro Ultra ac230
Intensiv och pålitlig för industrigrindar

Icaro Ultra är en av våra mest sålda skjutgrindsmotorer, och den passar när 

kraven på funktionalitet och säkerhet är högt ställda. Icaro är den motor 

som finns förinstallerad i vår egen serie av kraftiga och automatiserade  

industrigrindar - Viking. Viking skjutgrindar levereras installationsklara 

med förprogrammerad styrning, vilket gör det enkelt och ekonomiskt fördel-

aktigt att montera grinden.

Icaro klarar av mycket intensiv användning och har 100% arbetscykel. Den 

levereras alltid med en kontrollenhet med display där du enkelt kan pro-

grammera grindens position, kraft, hastighet och annat. Motorn har också 

inbyggd tvåkanalig radiomottagare. 

Klämskydd ingår alltid för säker installa-

tion, oavsett yttre omständigheter.

  



vikgrindar Jet-gate
Kontrollerad trafik på litet utrymme 

En automatisk vikgrind är optimal när det behövs en snabb och driftsäker 

grind som inte tar för mycket plats i öppet läge. Jet-gate är byggd på flera  

grindblad som viks ihop vid öppning vilket kräver minimalt utrymme. Den har 

kraftiga grindstolpar med tjocka solida plattstål i fotplattan och i armsyste-

met. Grinden öppnar 100 grader vilket betyder att grinden och grindens arm-

system är skyddade från påkörningar i öppet läge, och den är fribärande och 

kräver alltså varken övre portal eller styrskena i marken .

Jet-gate har som standard tio klämskydd, två 

uppsättningar fotoceller och två nödstopp, vilket 

gör den till ett extra tryggt val i alla miljöer.

Jet-gate är utrustad med en av marknadens mest 

pålitliga motorer, som tillåter hastigheter på upp 

till 1m/s och passar väl vid intensiv användning. 

Kontrollenheten kan förses med olika tillval för att 

öka säkerheten och användarvänligheten.

Teknisk specifikation

>> Kapslingsklass: IP54

>> Huvudström: 230 V  

      (omv. t. 400 V för motorerna)

>> Effekt: 0,37 kW

>> Varvtal: 1400

>> Öppningstid: 8-15 sek

>> Utväxling: 400-1500

>> Utgående varvtal: 3,5/100

>> Vridmoment: 550/1800 Nm

>> Säkerhet: 2 klämskydd, 1 fotocell  

     & 2 nödstopp.

års  
garanti



Teknisk specifikation

>> Strömstyrka: 210/220 V

>> Driftström: 24v DC

>> Manöverering: Enkel eller dubbelriktad rotation

>> Panikfunktion: Fri rotation

>> Passagebredd: Ca 600mm (enligt Svensk standard)

>> Mått: 1490 x 1240 x 2215mm

>> Alternativa utföranden: Varmförzinkat

års  
garanti

Rotationsgrind Cobra
Lätthanterad med inbyggd LED-belysning

Cobra rotationsgrind har en rigid konstruktion i svetsat aluminium, 

vilket gör den till ett bra val även i ofördelaktiga miljöer och vid hög 

risk för vandalism.

Cobra rotationsgrind har ett säkert ändpunktslåssystem som förhindrar 

att användare blir instängda. Den är också utrustad med brandlarms-

kontroll som friställer rotorbladen vid larm, och kan sammankopplas 

med intrångsdetektor och siren. Särskild rostskyddsbehandling gör att 

grinden håller såväl inomhus som utomhus även i extrema temperaturer. 

Cobra har inbyggd LED-belysning som 

visar om passage tillåts. Lätthanterad 

kontrollpanel samt nyckellås för att kunna 

friställa grinden ingår. Grinden kan också 

kompletteras med ID06-läsare eller kodlås 

för att bli en säkerhetslösning som uppfyller 

höga krav.



Bommar
Automatiska med många tillval

Luxe är en rejäl bom med bomhus i rostfritt 

stål .  Med bomrör på upp til l  s ju meter,  hög 

säkerhet med klämskydd och fotoceller samt 

möjlighet till backup-batteri lämpar den sig 

väl i offentliga miljöer. 

Luxe är mycket enkel att instal l era och det 

finns ett stort utbud av tillvalsutrustning och 

styrning som kan anpassas för att bommen 

ska få de funktioner som efterfrågas.

Rapid är en snabböppnande automatisk bom 

för bomrör upp till fyra meter. Den lämpar sig 

väl för privat användning, men också för offent-

liga miljöer såsom entréer och parkeringar.  

Den snabba öppningstiden är en stor fördel 

hos Rapid.

Även Rapid är smidig och snabb att installera, 

och bommen kan kompletteras med en mängd 

tillval.

Luxe - Teknisk specifikation

>>Max längd bomrör: 7000mm

>>Min längd bomrör: 4000 mm 

>>Vikt: 70 kg

>>Minsta öppningstid: 6 sekunder.

>>Matning: 230V 50-60 Hz /12-24 Vdc/ 

   3,5 A/ 1450rpm 

>>Öppningsfrekvens: Obegränsad

>>Säkerhet: Inbyggt belastningsskydd 

Komplett paket

1 st. bomhus lackerat

1 st. bomrör upp till 7000mm

1 st. styrkort

2 st. IR-fotoceller (säkerhet)

1 st. ingjutningsplatta

1 st. bomstöd med integrerad fotocell

1 st. varningslampa.

Rapid - Teknisk specifikation

>>Max längd bomrör: 4,000mm

>>Vikt: 47 kg. 

>>Öppningstid: 1,9-4,0 sekunder.

>>Matning: 230V 50-60 Hz /  

   12-24 Vdc / 3,5 A / 1400rpm

>>Öppningsfrekvens: Obegränsad

>>Säkerhet: Inbyggt belastningsskydd 

Komplett paket

1 st. bomhus grafit/rostfritt

1 st. bomrör 4,000mm aluminium

1 st. styrkort

2 st. IR-fotoceller (säkerhet)

1 st. ingjutningsplatta

1 st. bomstöd m. integrerad fotocell

1 st. varningslampa

års  
garanti



Komplett paket:

>> Motor med justerbar enkoder 

>> Plugin radio Frekvens kort 

>> 2-kanals sändare 

>> Ett par fotoceller 

>> Blinkljus 

>> Varselplatta för 

     montering på grind 

Teknisk specifikation:

>> Dimension pollare: Ø140 mm-Ø200 mm

>> Längd pollare över mark 500 mm-700 mm

>> Ståltjocklek 4 mm-12 mm

>> Öppningstid: 3,9 sek

>> Stängningstid: 3 sek

>> Matning: 230V 50Hz

>> Arbetstemperatur: -20/+60

>> Kollisionsmotstånd: 56000 J-225000 J

>>  IP-klass: IP67

>> Vikt: 51 kg-180 kg

>> Belysning: Ja

års  
garanti

B-Lock pollare
Världsledande kvalitet

B-lock är en automatisk pollare som helt kan sänkas ner i marken. Den inbygg-

da oljehydrauliska pumpen ger en driftsäker och högkvalitativ pollare med 

många bra finesser.

B-lock är varmgalvaniserad för säkert rostskydd, och har en kåpa av kolfiber med 

reflexband och blinkade LED-ljus för synlighet. Pollaren finns i flera olika utföran-

den med olika godstjocklek och diameter, samt med olika kollisionsmotstånd.

B-lock finns med flera säkerhetsfunktioner som tillval. En sirendetektor möjliggör 

att pollaren automatiskt sänks ner för att 

släppa fram utryckningsfordon. Den kan också 

fås solenoid och frikopplas då automatiskt 

vid strömavbrott. Köp till sensitive top för att 

få en än mer högkänslig pollare som vänder 

även vid mycket lite motstånd.

B-lock är utrustad med värmekit som håller 

värmen, vilket är särskilt bra i våra nordiska 

klimat.



FlexyKey GSM-modul
Med FlexyKey GSM-modul behöver du varken nycklar, passerkort eller 

krångliga koder. I stället använder du din telefon för att öppna dörrar, 

grindar och bommar. Du styr via nummerpresentation och sms och adminis-

trerar enkelt via webben, även på distans. 

FlexyKey har svensk programvara och är utvecklad och tillverkad i 

Sverige. Den är lätt att installera och har låg användningskostnad. 

Magnetlås
Magmag är ett elektromagnetiskt lås helt utan handtag. Det är ett 

starkt lås som är extremt enkelt att montera, med två lager av skyd-

dande pulverlack för att garantera hållbarheten även i omväxlande 

klimat.

Automatisk marksprint
Electrabolt är en 24 volts marksprint som säkert håller automatiska 

grindar på plats och avlastar grindmotorn. Marksprinten är tillver-

kad i pulverlackad aluminium och monteras enkelt och kopplas ihop 

med varningslampan på automatiska grindar. Vid strömbortfall kan 

marksprinten frikopplas manuellt

Vi rekommenderar...
Kodlås SK2
Ett pålitligt kodlås i rostfritt stål för utanpåliggande montering, 

speciellt framtaget av Skandinaviska områdesskydd och mycket 

prisvärt. Kodlåset har bakgrundsbelysning, inbyggd proxiläsare 

och är vattentätt (IP68). 

Elstängsel
Vi är utbildade och auktoriserade återförsäljare för Nemtec©,  som 

är världsledande på staketlarm och elstängsel. 

Vi erbjuder ett komplett sortiment som anpassats för den svenska 

standarden för områdesskydd och levererar anläggningar upp till 

tjugo zoner som standardlösning. Vi tillämpar sluten kretsteknik 

vilket gör att våra elstängsellarm hittills visat sig vara omöjliga att 

manipulera.

Besök Stängselbutiken!

I Stängselbutiken hittar du en mängd tillbehör för grindar, bommar och pollare, 

som alla har syftet att öka smidigheten, funktionaliteten och säkerheten. Vi har ett 

stort utbud av styrsystem och en mängd olika lås och marksprintar.

Besök oss på www.stangselbutiken.se!
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