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Zna!ková kvalita Hörmann
Orientácia na!budúcnos" a!spo#ahlivos"

Vlastn$ v$voj v$robkov
Inovácia vzniká priamo v#spolo"nosti Hörmann: vysoko 
kvalifikovaní zamestnanci oddelenia v!voja sú zodpovední 
za optimalizáciu v!robkov a#za nov! v!voj. Takto vznikajú 
v!robky zrelé na#trh s#vysokou kvalitou, ktoré si po celom 
svete u%ívajú vysok! ohlas u#verejnosti.

Moderná v$roba
Vysok! stupe( automatizácie vo firme Hörmann zaru"uje 
kon$tantnú úrove( kvality. V$etky procesy v!roby sú 
navzájom presne zosúladené a#monitorujú sa#modern!mi 
po"íta"ov!mi systémami. Takto sa#ve&ké po"ty kusov 
nakladacích mostíkov alebo tesniacich límcov vyrábajú 
neustále presne. Aj malé po"ty kusov alebo $peciálne 
vyhotovenia v$ak vyrábame individuálne pre zákazníka 
a#pod&a rozmerov v#rovnako vysokej kvalite.

Centrálny sklad Obeta v#Ludwigsfelde s#v!robkami Hörmann
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Kompetentné poradenstvo
Skúsení odborní poradcovia z#najbli%$ieho predajného 
zastúpenia vás budú sprevádza) od#návrhu objektu 
cez#jeho technické objasnenie a%#po#kolaudáciu. 
Kompletné pracovné podklady, ako napr. montá%ne  
údaje, sú pre vás k#dispozícii nielen v#tla"enej podobe,  
ale v%dy aktuálne aj na#www.hoermann.de.

Ako vedúci v!robca brán, dverí, zárubní, 
pohonov a#nakladacej techniky v#Európe 
sme viazaní vysokou kvalitou v!robkov 
a#servisu. Na medzinárodnom trhu takto 
nastavujeme $tandardy.

Vysoko $pecializované závody vyvíjajú 
a#vyrábajú stavebné prvky, ktoré 
sa#vyzna"ujú kvalitou, funk"nou 
bezpe"nos)ou a#dlhou %ivotnos)ou.

Svojou prítomnos)ou v#medzinárodn!ch 
hospodárskych regiónoch sme siln!m 
partnerom orientujúcim sa#na#budúcnos) 
v#oblasti v!stavby objektov a#priemyselnej 
v!stavby.

R$chly servis
V*aka na$ej servisnej sieti s#celoplo$n!m pokrytím sme  
aj vo va$ej blízkosti a#nepretr%ite pripravení na#nasadenie. 
Priná$a to ve&kú v!hodu pri kontrole, údr%be a#oprave.
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Ekologicky udr"ate#ná v$roba
Pre v$stavbu orientovanú na!budúcnos"

Ekologicky udr%ate#ná 
v$stavba s!kompetenciami 
od!firmy Hörmann
Firma Hörmann dokázala nazbiera) 
ve&a skúseností v*aka mnoh!m 
objektom pre ekologicky udr%ate&nú 
v!stavbu. S#t!mto know-how 
podporujeme aj vá$ zámer.

* Environmentálne vyhlásenie 
o#v!robku (EPD – Environmental 
Product Declaration) nájdete 
na#internetovej stránke  
www.hoermann.de/
dokumentationen

Zdokumentované 
a!potvrdené in&titútom  
ift v!Rosenheime
Firma Hörmann si nechala potvrdi) 
ekologickú udr%ate&nos) 
environmentálnym ozna"ovaním 
v!robkov (EPD)* pod&a normy 
ISO#14025 In$titútom pre#okennú 
techniku (ift) v#Rosenheime.
Základom pre skú$ku sú pravidlá 
produktov!ch kategórií (PCR – Product 
Category Rules) „Nakladacia technika“ 
spolo"nosti ift Rosenheim GmbH, 
vydanie PCR-VS-1.1 : 2011.
Ekologická v!roba bola potvrdená 
prostredníctvom Ökobilanz pod&a 
normy DIN#ISO#14040 / 14044.

Nakladacia technika 
Hörmann pre trvalo 
udr%ate#nú v$robu
Ekologická kvalita
Ekologická v!roba v*aka rozsiahlemu 
systému environmentálneho 
a#energetického mana%mentu
Ekonomická kvalita
Dlhá %ivotnos) a#nízke náklady 
na#údr%bu v*aka pou%itiu ve&mi 
kvalitn!ch materiálov
Kvalita procesov
V!robné procesy chrániace zdroje 
v*aka optimálnemu pou%itiu materiálov
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Jednoduché a%trvalo udr"ate#né plánovanie
Pomocou programu pre architektov Hörmann a!kompasu úspory energie

Sme "lenom odborného zdru%enia Bauprodukte 
digital v#rámci spolkového zdru%enia Bausysteme e.V.

Kompas úspory energie
Na trvalo udr%ate#né plánovanie

Kompas úspory energie od#firmy Hörmann ukazuje, 
ako sa#systémy priemyseln!ch brán a#nakladacej 
techniky plánujú energeticky efektívne a#trvalo 
udr%ate&ne. Integrovan! v!po"tov! modul pribli%ne 
vypo"íta dobu amortizácie pre systémy brán 
a#nakladacej techniky.
Kompas úspory energie je pre vás k#dispozícii ako 
webové rozhranie pre PC/MAC a#mobilné koncové 
zariadenia.

Plánujte s#kompasom úspory energie na:
www.hoermann.de/energiesparkompass

Program pre architektov
Viac ako 9000 v$kresov pre vy&e 850 v$robkov

Prostredníctvom moderného, pou%ívate&sky príjemného 
rozhrania mô%ete s#v!robkami Hörmann plánova) e$te 
jednoduch$ie. Jasná $truktúra obsluhy prostredníctvom 
vyskakovacích menu a#symbolov, ako aj funkcia 
vyh&adávania vám poskytnú r!chly prístup k#textom pre 
verejné sú)a%e a#k#v!kresom (formáty DWG a#PDF) viac  
ako 850 v!robkov Hörmann. 'alej je mo%né pri mnoh$ch 
v$robkoch poskytnú" údaje BIM pre proces Building 
Information Modeling za ú(elom efektívneho plánovania, 
navrhovania, kon&trukcie a!správy budov. Fotografie 
a#fotorealistické zobrazenia dop+(ajú informácie o#mnoh!ch 
v!robkoch.

Program pre architektov máte k#dispozícii ako internetovú 
verziu na#adrese www.architektenprogramm.hoermann.de 
alebo si ho mô%ete bezplatne stiahnu) na#adrese  
www.hoermann.de/architekten.
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Základn!m predpokladom dlhej %ivotnosti  
je spo&ahlivé ukotvenie nakladacích mostíkov 
Hörmann v#stavebnom objekte. Inteligentné 
montá%ne detaily podporujú montá% zaliatím 
a%#do v$&ky zaliatia 250!mm: Pomocou 
skrutkovacích nastavovacích uholníkov 
mo%no nakladací mostík celkom jednoducho 
nivelova). Mimoriadne stabilné ploché kotvy 
umo%(ujú trvalé stabilné pripojenie.
Ventila(né otvory v!okrajovom uholníku 
spo&ahlivo zabra(ujú vzniku slab!ch miest 
v#stavebnom spojení, preto%e pri zhut(ovaní 
betónu mô%e unika) vzduch.

,al$ie informácie nájdete na#stranách 32 – 33.

Inteligentné detaily pre 
optimálne pripojenie

Dlhá %ivotnos"  
a!plynulé prechody1 2

Dobré dôvody pre Hörmann
Vedúca firma na!trhu pre brány a!nakladaciu techniku má presved(ivé rie&enia

Ve&ké za)a%ovacie sily vznikajú na#nakladacích 
mostíkoch najmä vzadu v#oblasti závesov. Pre 
bezpe"nú a#dlhotrvajúcu prevádzku musí by) 
pripojenie na#stavebn! objekt realizované 
dokonale. Pri jamov$ch modeloch Hörmann  
so zadn$m ploch$m plechom ozna(ujú presne 
vyfrézované vybratia, kde a!v akej d)%ke má  
by" umiestnen$ optimálny zvar. Priehlbina tie% 
zabezpe"uje rovn! povrch a#hladk! prechod 
z#podlahy haly pri jazde cez nakladací mostík.  
V závislosti od#vyhotovenia sa#zadn! ploch! plech 
dodáva $tandardne alebo ako volite&ná mo%nos).

,al$ie informácie nájdete na#stranách 30 – 31.
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Sily pri pristavovaní mô%u by) obrovské. 
Oce&ové nájazdové nárazníky sú ove&a 
odolnej$ie vo"i opotrebeniu a#po$kodeniu  
ako gumené nárazníky. Dôle%ité je v$ak aj dobré 
tlmenie. V opa"nom prípade dôjde k#pre)a%eniu 
stavebného objektu alebo k#po$kodeniu 
pristavujúceho nákladného vozidla. Oce&ové 
nárazníky Hörmann SB#15 a#SB#20 ponúkajú 
vyvá%enú rovnováhu medzi dlhou %ivotnos"ou 
a!tlmením. Za 12#mm hrub!m oce&ov!m 
plechom tlmí $peciálny 8-komorov! gumov! 
nárazník po celej ploche sily pri pristavovaní 
a#chráni tak stavebn! objekt a#vozidlo.

,al$ie informácie nájdete na#strane#67.

Ochrana budovy 
prostredníctvom oce#ového 
nárazníka s!tlmením3 Certifikovaná kon&trukcia 

a!&tíhly dizajn4
Predsadené komory Hörmann sp+(ajú v$etky 
po%iadavky na#stabilitu a#bezpe"nos) v*aka 
svojmu $tíhlemu dizajnu. Vyhotovenie LHP 2#s 
dvojstenn!mi panelmi je $tandardne vhodné  
pre za"a%enie strechy do 3#kN/ m-. Rámová 
kon$trukcia je dimenzovaná pod&a Eurokódu 
„Zásady navrhovania kon&trukcií“, ako aj 
Eurokódu 1 a!3 a#certifikovaná pod#a normy 
EN!1090. Ako stavebn! objekt spadajú 
predsadené komory do pôsobnosti nariadenia 
o#stavebn!ch v!robkoch. So zhodn!mi 
komponentmi, ozna"ením CE a#on-line 
vyhlásením o#zhode je mo%né kedyko&vek  
overi) zhodu CE.

,al$ie informácie nájdete na#stranách 44 – 45.
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Pri nakladacích systémoch DOBO (docking 
before opening) spolo"nosti Hörmann sa!brány 
haly a!dvere vozidla otvárajú len vtedy, ke* 
je to skuto(ne potrebné. Nákladné vozidlo 
sa#pristavuje so zatvoren!mi dverami. Od 
asistenta pristavovania, tesniaceho límca, 
nakladacieho mostíka a%#po pohybliv! 
nájazdov! nárazník sú v$etky komponenty 
navzájom optimálne zosúladené. Systém 
DOBO zabezpe"uje hygienickú prepravu 
a!uzavreté chladiace re"azce, zni%uje náklady 
na#energiu, zabra(uje kráde%iam a#ponúka 
v!hody z#h&adiska colného odbavenia. Pri 
predsaden!ch komorách sa#dajú systémy 
DOBO mimoriadne jednoducho implementova).

,al$ie informácie nájdete na#stranách 38 – 41.

Udr%ate#né nakladanie  
so systémami DOBO

Viac priestoru pre v$&ku 
pristavovan$ch nákladn$ch vozidiel5 6

Dobré dôvody pre Hörmann
Vedúca firma na!trhu pre brány a!nakladaciu techniku ponúka individuálne rie&enia

Teleskopické vodiace ramená poskytujú 
plachtov!m tesniacim límcom viac priestoru vo 
v!$ke. Toto patentované dodato(né vybavenie 
umo%(uje pohyb celého predného rámu smerom 
nahor. Je to potrebné, ak sa#zdvíhajú v!menné 
kontajnery pri odstavení, alebo ak sú u% vozidlá 
vysoko pristavené a#následne potrebujú e$te 
priestor do v!$ky pri vykládke. T$m sa!zabráni 
po&kodeniu tesniaceho límca, najmä na#hornej 
hrane. Toto prídavné vybavenie je mo%né dodato"ne 
namontova) aj na#existujúce tesniace límce.

,al$ie informácie nájdete na#stranách 50  – 51.

Len u firmy Hörmann
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Vankú$ov! tesniaci límec BBS bol $peciálne 
vyvinut! pre malé dopravné prostriedky, napr.  
u doru"ovate&ov balíkov. Skladá sa#z troch 
penov!ch vankú$ov, ktoré zabezpe"ujú 
optimálne utesnenie medzi vozidlom 
a#nakladacou stanicou. Kon$trukcia bola 
optimalizovaná pre Mercedes Sprinter s#vysokou 
strechou a#VW Crafter. Kónick! tvar "iernych 
vankú$ov bol presne prispôsoben! ich tvaru, 
tak%e sa#bez problémov prispôsobí zadn!m 
obrysom najbe%nej$ích typov dodávok.  
Tesnenie je zaru"ené aj pre oto"né dvere 
s#uhlom otvorenia 180 a#270 stup(ov. Na 
po%iadanie tie% vyvíjame a#vyrábame *al$ie 
rie$enia $ité na#mieru pre iné typy vozidiel.

,al$ie informácie nájdete od#strany#62.

+peciálne rie&enia  
pre zásielkové slu%by  
a!pre dodávky7 Jednoduchá in&talácia v*aka 

kombinovanému ovládaniu8
Ovládania Hörmann pre priemyselné brány  
a nakladacie mostíky sa!dajú ve#mi dobre 
kombinova" v*aka &tandardizovan$m 
rozmerom skrinky a!rovnak$m káblov$m 
zväzkom. E$te jednoduch$ia je in$talácia 
kombinovaného ovládania 420!Si pre 
nakladacie mostíky so zdvíhacím klinom 
alebo 420!Ti pre nakladacie mostíky 
s!vysúvacím klinom, preto%e ovládanie  
brány je u% integrované. Tak mô%ete ovláda) 
nakladací mostík a#pohon brány WA#300#S4  
pre sekcionálne brány alebo WA#300#R#S4  
pre rolovacie brány len s#jedn!m ve&mi 
kompaktn!m ovládaním.

,al$ie informácie nájdete od#strany#26.
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Správne plánovanie
Ekologická udr%ate#nos" za(ína pri plánovaní

Nakladacia technika pred halou
Vonkaj$ie rie$enie, pri ktorom je nakladací 
mostík umiestnen! v#predsadenej komore pred 
halou, presvied"a nasledujúcimi v!hodami:

• Optimálna tepelná izolácia: Brána tvorí 
ukon"enie haly a#minimalizuje energetické 
straty, najmä ke* sa#nenakladá.

• Maximálna ú%itková plocha: Halu mo%no 
vnútri kompletne vyu%íva) a%#po bránu.

• Jednoduchá modernizácia: Komplexná 
nakladacia stanica vzniká bez potreby 
nákladn!ch prestavieb v#hale.

Predsadené komory vy%adujú:

• Miesto pred halou: Predsadené komory 
obmedzujú manévrovací priestor pred halou. 
In$talácia v#$ikmom tvare umo%(uje zvä"$i) 
priestor.

• Ochrana pred vplyvmi po(asia:  
Pri pou%ití v#exteriéri odporú"ame 
pozinkované nakladacie mostíky.

Nakladacia technika v!hale
Pri vnútorn!ch rie$eniach sa#brána oby"ajne 
zatvára na#nakladacom mostíku, tak%e pri 
halách s#regulovanou teplotou nedochádza 
k#ne%iaducim energetick!m stratám cez 
nakladací mostík. Koncepty Hörmann s#bránou 
pred nakladacím mostíkom a#panelom Iso pod 
nakladacím mostíkom ponúkajú tieto v!hody:

• Zlep&ená tepelná izolácia: Minimalizujú 
sa#tepelné straty mimo doby nakladania.

• Ochrana pred vplyvmi po(asia: Pracovníci 
skladu sú dobre chránení za bránou.

Nakladacie mostíky v#hale vy%adujú:

• primerane dimenzované a#vybavené 
montá%ne jamy

• spo&ahlivé stavebné spojenie v!betóne

12



13



Efektívne koncepty 
nakladania
Energeticky úsporné koncepty 
nakladania, napr. s#tepelne izolovanou 
bránou pred nakladacím mostíkom, 
zlep$ujú izoláciu najmä mimo doby 
nakladania. Systém DOBO nielen%e 
u&ah"uje pristavenie nákladného 
vozidla, ale umo%(uje aj uzavreté 
chladiace re)azce, preto%e dvere 
nákladného vozidla sa#otvárajú  
a%#po pristavení.

Nakladacie mostíky
V$hody v$robkov a!plánovania

Optimálne nakladacie 
rampy
Vá$ vozov! park je rozhodujúci pre 
plánovanie správnej nakladacej rampy. 
V!$ku rampy vyberte tak, aby bol 
v!$kov! rozdiel vzh&adom na#lo%nú 
plochu nákladného vozidla "o 
najmen$í. Zoh&adnite aj vertikálny 
pohyb vozidla, napr. stla"ením  
pru%iny pri nakladaní a#vykladaní  
alebo odstavné v!$ky pri v!mene 
kontajnerov.

R$chle nakladanie 
a!vykladanie
Efektívne nakladanie je mo%né len 
vtedy, ke* sa#náklad nalo%í alebo  
vylo%í z#nákladného vozidla v#jedinom 
horizontálnom pohybe. Nakladacie 
mostíky Hörmann s#mimoriadne 
ploch!mi prechodmi sú ideálnym 
rie$ením na#vyrovnávanie rozdielu 
v!$ok medzi rôznymi lo%n!mi plochami 
nákladn!ch vozidiel a#nakladacou 
rampou.
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Oblasti pou"itia
Vhodn$ nakladací mostík pre ka%dú po%iadavku

Pri rôznych typoch vozidiel 
na!nakladacej rampe
• Hydraulick$ nakladací mostík 

HTLV 3 pre nákladné vozidlá 
a#dodávky

• Hydraulick$ nakladací mostík 
a!no%nicová zdvíhacia plo&ina 
Liftleveller na#nakladanie na#úrovni 
rampy, ako aj na#zdvíhanie 
a#spú$)anie tovaru

,al$ie informácie nájdete na#stranách 
34 – 36.

Pri pribli%ne rovnak$ch 
v$&kach lo%n$ch plôch 
a!nízkych v$&kov$ch 
rozdieloch vzh#adom 
na!podlahu haly
• Mechanické nakladacie  

mostíky MLS
• Mechanické nakladacie  

rampy MRS

,al$ie informácie nájdete na#stranách 
16 – 17.

Pri vä(&ích v$&kov$ch 
rozdieloch, vä(&ích 
vzdialenostiach a!ako 
podklad pre predsadené 
komory
• Hydraulické nakladacie  

mostíky HLS, HLS 2, HTL 2
• Hydraulické nakladacie  

rampy HRS, HRT

,al$ie informácie nájdete na#stranách 
18 – 25.
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Mechanické nakladacie mostíky
S jednotn$m vozov$m parkom a!mal$m v$&kov$m rozdielom vzh#adom na!podlahu haly

!V$klopná základ,a nakladacieho mostíka
Základ(a je vyrobená z#profilovanej, proti$mykovej 
ocele S#235 (hrúbka 6/8#mm).

!Robustn$ samo(istiaci zdvíhací klin
Zdvíhací klin sa#dodáva v#profilovanej, proti$mykovej 
oceli S#355 JO (hrúbka 12/14#mm).
Tesne rozmiestnené pásy závesu (32 kusov pri 
nakladacom mostíku so $írkou 2#m) umo%(ujú lep$ie 
rozlo%enie sily v#porovnaní s#puzdrom závesu. 
Otvorená kon$trukcia zabra(uje hromadeniu ne"istôt 
v#závese. Sklon chlopne umo%(uje priaznivé 
dosadnutie na#lo%nej ploche.

!Pevná celková kon&trukcia
Rovnako ako je pri#hydraulick!ch nakladacích 
mostíkoch, aj samonosná oce&ová kon$trukcia  
je $tandardne za)a%ite&ná do 60#kN (menovité 
za)a%enie pod&a EN#1398). Ve&mi úzke vyhotovenia 
do 1500#mm je mo%né pou%íva) s#maximálnym 
za)a%ením 45#kN.

!Jednoduchá obsluha
Zdvíhanie základne sa#uskuto"(uje prostredníctvom 
obslu%nej ty"e. Opa"n!m pohybom sa#rozlo%í 
zdvíhací klin a#umiestni sa#na lo%nú plochu. 
Vynalo%ená sila je v#rámci hraníc stanoven!ch 
v#norme EN#1398.

!Podpora plynovej pru%iny
Plynová pru%ina zais)uje vyvá%enie hmotnosti 
a#pomáha pri obsluhe.

!Ochrana proti korózii
Oce&ové povrchy sú pieskované a#dodávajú sa#v 2K 
polyuretánovej ochrannej vrstve vo farbe RAL#9017 
dopravná "ierna. Na po%iadanie je povrch dostupn! 
aj vo farbe RAL#5002 ultramarínovo modrá, RAL 
pod&a vá$ho v!beru alebo pozinkovan!. Konzoly pri 
nakladacom mostíku MRS sú v%dy pozinkované.

Tip: Pri pou%ití nakladacích mostíkov v#exteriéri 
odporú"ame vo v$eobecnosti v%dy pozinkované 
vyhotovenie.

Mechanick! nakladací mostík MLS vo farbe RAL#9017 
dopravná "ierna

Mechanick! nakladací mostík MRS-V v#pozinkovanom 
vyhotovení
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Menovité za!a"enie  
sériovo 60#kN

Tip: Chrá(te rampu a#vozidlá pomocou nájazdov!ch 
nárazníkov, prednostne typ DB15 alebo DB15#PU 
s#montá%nou h+bkou 100#mm. Dbajte na#dostato"nú h+bku 
dosadnutia (min. 100#mm) na#lo%nej ploche.

Tip: Pri predsaden!ch rampách MRS pou%ite plachtov! 
tesniaci límec, napr. DSS, s#montá%nou h+bkou najmenej 
900#mm na#premostenie montá%nej h+bky bo"n!ch konzol 
a#nájazdov!ch nárazníkov.

Bezpe(ná prevádzka v*aka bezpe(nostn$m 
komponentom

!Plechy na!ochranu nôh
Bo"né plechy zabra(ujú zaseknutiu nohy medzi 
nakladacou rampou a#nakladacím mostíkom.

Proti&mykové profilovanie
Na po%iadanie mo%no základ(u a#chlop(u dodato"ne 
vybavi) proti$mykovou vrstvou v#triede R11 pod&a 
DIN#51130 z#polyuretánu vystu%eného vláknami 
Twaron, v#prípade potreby aj s#tlmením hluku.

Bezpe(nostná zna(ka
.ierno-%ltá zna"ka ozna"uje pracovnú polohu.

!Údr%bové podpery
Umo%(ujú bezpe"né vykonávanie údr%bárskych prác.

Jednoduché, bezpe(né a!spo#ahlivé zabudovanie
• Dodávka vrátane zdvíhacieho zariadenia pre 

vysokozdvi%né vozíky
• MLS: Privarenie v#pripravenej jame. Alternatívne  

so zalievacím boxom: Samonosn! základov! rám, 
uzavret! z#troch strán, zabezpe"en! okrajov!mi 
uholníkmi a#kotvami na#zaliatie do dreveného 
debnenia zo strany stavebníka

• MRS: Privarenie pred nakladacou rampou. Bo"né 
konzoly, usporiadané bu* vertikálne (MRS-V) 
alebo horizontálne (MRS-H), so závitov!mi 
puzdrami pre jednoduchú montá% nárazníkov

Pracovná oblas" a!rozmery
MLS, MRS

Pracovná oblas) pri stúpaní max. 12,5 % pod&a normy 
EN#1398: nad úrove( 68#mm, pod 
úrove( 106#mm

Objednávacie $írky 
(mm)

1250 1500 1750 2000 2250

Celková d+%ka 
nakladacieho mostíka 
(mm)

cca 735

Dosadacia plocha (mm) cca 150

Montá%na h+bka konzol typ MRS 435#mm bez nájazdov!ch 
nárazníkov

68

106

v$etky rozmery v#mm

17



Hydraulické nakladacie mostíky
Pri v$mene vozidiel a!vä(&ích v$&kov$ch rozdieloch vzh#adom na!podlahu haly

!V$klopná nosná základ,a
• Základ(a z#profilovanej ocele S#235 sa#vyrába 

v#jednom kuse a%#do ve&kosti 2000 / 3000#mm.  
Pri $ir$ích a#dlh$ích nakladacích mostíkoch  
spája starostlivo realizovan! zvarov! $ev dosky  
do priebe%ne stabilnej základne.

• Vynikajúca schopnos) vyklápania sa#dosahuje 
presne dimenzovan!mi profilmi na#spodnej hrane 
základne a#dvoma hydraulick!mi valcami bez 
ohrozenia stability. To umo%(uje nakladaciemu 
mostíku sledova) pohyb lo%nej plochy nákladného 
vozidla aj pri nerovnomernom bo"nom sklone. 
Po"et a#vyhotovenie v!stuh zabra(uje deformácii 
(vyjazdené stopy) v#miere po%adovanej v#norme 
EN#1398.

• 'tandardne má základ(a hrúbku 6/8#mm pri 
nakladacích mostíkoch so zdvíhacím klinom 
a#8/10#mm pri nakladacích mostíkoch s#vysúvacím 
klinom. Na po%iadanie mô%ete získa) základ(u 
s#hrúbkou 8/10#mm aj pri nakladacích mostíkoch 
so zdvíhacím klinom, aby sa#napr. zabránilo 
deformáciám, ke* cez základ(u pravidelne 
prechádzajú vysokozdvi%né vozíky s#v!suvn!m 
sto%iarom.

!Stabilná chlop,a
• Chlopne zdvíhacieho a#vysúvacieho klina sú 

vyrobené z#jedného kusa slzi"kového plechu.
• Chlop(a z#profilovanej ocele S#355 JO sp+(a 

hrúbkou 12/14 v$etky po%iadavky.

!Pevná celková kon&trukcia
• Nakladací mostík je $tandardne za)a%ite&n!  

do 60#kN, volite&ne do 90#kN (menovité za)a%enie 
pod&a EN#1398). Pre mimoriadne )a%k! náklad  
je mo%né nakladací mostík so zdvíhacím klinom 
doda) aj pre menovité za)a%enie do 180#kN.

• Nakladací mostík je navrhnut! pre teplotn! rozsah 
–10 a%#+50#°C v#oblasti hydraulického systému, 
tzn. pod nakladacím mostíkom. Pri ni%$ích 
teplotách sa#odporú"a pou%íva) $peciálny olej.

Nakladací mostík so zdvíhacím klinom, typ HLS#2 jamov! 
model P na#privarenie

Nakladací mostík s#vysúvacím klinom, typ HTL#2 rámov! model 
FR so samonosn!m základn!m rámom na#zaliatie
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Bezpe(ná prevádzka v*aka bezpe(nostn$m 
komponentom a!dvom hydraulick$m valcom

!Plechy na!ochranu nôh
Bo"né plechy zabra(ujú zaseknutiu nohy medzi 
rampou a#nakladacím mostíkom.

Proti&mykové profilovanie
Na po%iadanie mo%no základ(u a#chlop(u dodato"ne 
vybavi) proti$mykovou vrstvou v#triede R11 pod&a 
DIN#51130 z#polyuretánu vystu%eného vláknami 
Twaron, v#prípade potreby aj s#tlmením hluku.

Bezpe(nostná zna(ka
.ierno-%ltá zna"ka ozna"uje pracovnú polohu.

!Údr%bové podpery
Umo%(ujú bezpe"né vykonávanie údr%bárskych prác.

!Spo#ahliv$ dvojvalcov$ hydraulick$ systém
Dva hlavné valce zabezpe"ujú vyvá%enos) 
nakladacieho mostíka a#predov$etk!m jeho 
bezpe"nú prevádzku. Pri núdzovom zastavení,  
ak sa#u% napr. v#dôsledku pohybu nákladného 
vozidla nepodporuje chlop(a, reagujú automatické 
ventily núdzového zastavenia oboch valcov  
takmer sú"asne. V dôsledku toho sa#pri núdzovom 
zastavení zabráni $ikmosti základne.
Na po%iadanie mo%no nakladacie mostíky HLS#2 
a#HTL#2 vybavi) zbernou nádobou na#olej.
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Hydraulické nakladacie mostíky so zdvíhacím klinom
Pre jednoduché premostenie a!pre menovité za"a%enie do 180!kN

Pozrite si krátky film  
„Nakladací mostík so zdvíhacím klinom“  
na: www.hormann.sk/mediacentrum

Robustn$ zdvíhací klin
Tesne rozmiestnené pásy závesu #(32 kusov pri 
nakladacom mostíku so $írkou 2#m) na#jednej ty"i 
(priemer 28#mm) umo%(ujú lep$ie rozlo%enie sily 
v#porovnaní s#puzdrom závesu. Otvorená kon$trukcia 
zabra(uje hromadeniu ne"istôt v#závese, ako napr. 
dreven!ch triesok.

Jednoduchá obsluha stla(ením tla(idla!  
Elektrohydraulick! systém uvedie plo$inu 
do#najvy$$ej polohy a#automaticky vysunie zdvíhací 
klin. Potom sa#plo$ina spú$)a dovtedy, k!m zdvíhací 
klin nedosadne na#lo%nú plochu. Teraz je mo%né 
r!chle a#bezpe"né nakladanie a#vykladanie. Sklon 
chlopne umo%(uje priaznivé dosadnutie na#lo%nej 
ploche. Základ(a a#chlop(a navzájom dosadajú# . 
Predná hrana umo%(uje ploch! prechod na#lo%nú 
plochu v*aka mimoriadne $ikmému frézovaniu. T!m 
sú nakladacie mostíky so zdvíhacím klinom dobrou 
vo&bou najmä pri citlivom tovare.

Dodávané vyhotovenia
Nakladací mostík!HLS
Hospodárne rie$enie
• do d+%ky 3#m
• do menovitého za)a%enia 60#kN pod&a EN#1398
• vstavan! model na#privarenie

Nakladací mostík HLS!2
Univerzálna kon$trukcia
• do d+%ky 5#m
• volite&ne do menovitého za)a%enia 180#kN  

pod&a EN#1398
• jamov! model na#privarenie
• rámov! model na#zaliatie do betónu
• rámov! model na#privarenie k#predrámu

Nakladacia rampa!HRS
Kombinácia nakladacieho mostíka a#podesty ako 
podklad pre predsadenú komoru
• do d+%ky 3#m
• do menovitého za)a%enia 60#kN pod&a EN#1398
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Hydraulické nakladacie mostíky s%posuvom
Pre energeticky úsporné koncepty nakladania a!pre presné premostenie

Pozrite si krátky film „Optimálne zosúladen! 
systém“ na: www.hormann.sk/mediacentrum

Stabiln$, plynulo v$suvn$ posuv
Posuv so stabilnou prednou hranou je priebe%ne 
vystu%en!. Obmedzova"e dosadnutia na#spodnej 
strane posuvu zabra(ujú nesprávnemu za)a%eniu 
v#dôsledku príli$ hlbokého dosadnutia.

!Zvukovo izolovaná odstavná konzola
Ak dosadá oce& na#oce&, vytvára to hluk, ktor! nie  
je pre zamestnancov príjemn! ani zdrav!. Gumené 
tlmi"e na#odstavnej konzole nakladacích mostíkov 
s#posuvn!m klinom tlmia kontaktn! hluk pri 
odstavovaní základne.

Jednoduché ovládanie pre presné dosadnutie
Posuv je mo%né prostredníctvom separátnych 
ovládacích tla"idiel cielene zasúva) a#vysúva) a#takto 
ho umiest(ova) presne a#kontrolovane na#lo%nú 
plochu. Plynulé a#na centimeter presné vysúvanie 
posuvu umo%(uje bezpe"ne a#jednoducho vylo%i)  
aj plne nalo%en! nákladn! automobil. Takto mô%ete 
naklada) aj palety, ktoré sa#nachádzajú na#konci 
lo%nej plochy vozidla a#t!m umo%(ujú iba nepatrné 
dosadnutie posuvu.
Zárezy na#zadnej strane #ozna"ujú správnu oblas) 
dosadnutia na#lo%nej ploche (100 – 150#mm).
Chlop(a je mierne naklonená, aby sa#zabezpe"ilo 
priaznivé dosadnutie na#lo%nej ploche. Ploché 
prechody zo základne na#chlop(u a#lo%nú plochu 
umo%(ujú bezpe"né nakladanie# .

Dodávané vyhotovenia
Nakladací mostík HTL!2
Flexibilná kon$trukcia
• do d+%ky 5#m
• volite&ne do menovitého za)a%enia 90#kN  

pod&a EN#1398
• jamov! model na#privarenie
• rámov! model na#zaliatie do betónu
• rámov! model na#privarenie k#predrámu

Nakladacia rampa HRT
Kombinácia nakladacieho mostíka a#podesty  
ako podklad pre predsadenú komoru
• do d+%ky 3#m
• do menovitého za)a%enia 60#kN pod&a EN#1398
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Hydraulické nakladacie mostíky
Dodato(né volite#né vybavenie

Povrchové úpravy
+tandard
Oce&ové povrchy sa#vo vlastnej v!robe pieskujú 
a#po)ahujú 2K polyuretánovou ochrannou vrstvou. 
Nakladací mostík sa#dodáva vo farbe RAL#9017 
dopravná "ierna#

Na po%iadanie
Povrchová úprava je volite&ne dostupná vo farbe 
RAL#5002 ultramarínovo modrá alebo v#RAL pod&a 
v!beru, aby zodpovedal celkovému farebnému 
stvárneniu.

Pre vy&&iu ochranu proti korózii
Pre zv!$ené po%iadavky na#ochranu proti korózii 
odporú"ame pozinkované vyhotovenie# .

Tip: Pri pou%ití v#exteriéri si v%dy vyberte 
pozinkované vyhotovenie.

Pre vy&&ie po%iadavky na!odolnos" proti 
po&myknutiu
Proti$myková vrstva triedy R11 pod&a DIN#51130 
sa#odporú"a napr. pri zv!$enej vlhkosti v#dôsledku 
"istiacich procesov v#prevádzkach na#spracovanie 
mäsa. Vrstva sa#naná$a na#profilovan! materiál 
základne a#chlopne. Takto zostanú zabezpe"ené 
po%iadavky normy EN#1398 na#odolnos) proti  
sklzu aj pri jej po$kodení.

Pre vy&&iu zvukovú izoláciu!
Na v!razné zní%enie hluku pri prejazde cez nakladací 
mostík sa#naná$a hrub$ia proti$myková vrstva.  
Táto vrstva tlmí kontaktn! hluk a#t!m zabezpe"uje 
príjemnej$ie pracovné prostredie. Emisie hluku 
závisia od#typu a#r!chlosti pneumatík prepravn!ch 
vozidiel, ako aj od#prípadného vlastného hluku 
prepravovaného tovaru.

Tesnenie &trbiny
Pre#nakladacie mostíky, ktoré sú#zabudované vnútri 
haly, sa#odporú"a tesnenie $trbiny. To utes(uje 
v#pokojovej polohe a#pri nízkom sklone aj v#pracovnej 
polohe bo"nú medzeru ved&a nakladacieho mostíka. 
T!m sa#zabráni vniknutiu prievanu a#úniku teplého 
vzduchu.
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D)%ky chlopní
D+%ku chlopne vyberte tak, aby bolo mo%né dosadnutie min. 
100#mm pod&a normy EN#1398 a#max. 150#mm. Dodr%iavajte 
vzdialenos) medzi nákladn!m vozidlom a#rampou pomocou 
nájazdov!ch nárazníkov na#rampe a#na vozidle.

Nákladn$ vozík so zdvíhacím klinom
Chlop(a má sériovo d+%ku 405#mm , na#po%iadanie  
aj 500#mm. Pri v!bere berte do úvahy, %e#vy"nievajúci  
záves sklopného klinu zni%uje mo%né premostenie# . 
Vy%iadajte si detailnej$ie informácie a#nechajte si poradi)!

Nakladací mostík s!vysúvacím klinom
'tandardne sa#chlop(a s#v!suvn!m klinom dodáva s#d+%kou 
500#mm# . Niektoré prípady pou%itia, predov$etk!m vtedy, 
ke* sa#brána haly vedie pred nakladacím mostíkom, vy%adujú 
dlh$iu chlop(u. Potom je mo%né doda) d+%ky posuvu 
1000#mm a#1200#mm# .

Tvary chlopní
!Typ R, rovn$

Objednávacia $írka $tandardne do 2000#mm,  
volite&ne nad 2000#mm

!Typ S, skosen$
Objednávacia $írka $tandardne nad 2000#mm,  
volite&ne do 2000#mm

!Typ SG
So samostatn!mi segmentmi chlopne na#prispôsobenie 
rôznym $írkam nákladn!ch automobilov, mo%nos) za)a%enia 
do 600#kg. Rozkladanie alebo vysúvanie segmentov 
sa#zastaví, ke* narazia na#preká%ku, napr. nákladné vozidlo. 
K zlo%eniu alebo zasunutiu dochádza automaticky pri 
návrate do pokojovej polohy. S mo%nos)ou dodania len pre 
typ HLS#2, HRT a#HTL#2 s#menovit!m za)a%ením do 60#kN.
• pri chlopniach so zdvíhacím klinom so $írkou cca 145#mm
• pri chlopniach s#vysúvacím klinom so $írkou cca 170#mm
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Rozmery
Objednávacia d)%ka
Nakladací mostík 2000 2500 2750 3000 3500 4000 4500 5000

Objednávacia &írka
Nakladací mostík

Stavebná v$&ka
HLS 650 650 650 650

2000, 2100, 2250
HLS 2 595 595 645 645 745 745 745 745

V$&ka rampy HRS 875 – 1360 2000, 2100, 2250  
celková $írka 3500

v$etky rozmery v#mm

2000 2500 Tip: 2750 3000 3500 4000 4500 5000
D+%ka nakladacích  
mostíkov

300

305

235

245

330

335

360

365

430

490

555

615

–295

–285

–305

–335

–340

–385

–380

–375

–370

–340

–345

Hydraulické nakladacie mostíky so zdvíhacím klinom
Pracovné oblasti, rozmery

Hodnoty udávajú v!$kov! 
rozdiel, ktor! mo%no vzh&adom 
na#max. stúpanie /sklon pod&a 
EN#1398 premosti) maximálne 
o#12,5 %. Technicky mo%n! 
rozsah je podstatne vä"$í 
v#závislosti od#d+%ky 
nakladacieho mostíka. Berte 
do úvahy, %e#pri tom ide 
o#hrani"né hodnoty. Vyberte  
si prednostne v#poradí *al$í 
najvy$$í d+%kov! rozmer.

V!$ku rampy naplánujte tak, 
aby bol v!$kov! rozdiel 
vzh&adom na#lo%nú plochu 
nákladného vozidla "o 
najmen$í!

so zdvíhacím klinom

so zdvíhacím klinomHLS / HRS

HLS#2

Tip:
S nakladacím mostíkom v#d+%ke 
2750#mm pokryjete vä"$í 
v!$kov! rozdiel ako pri 
nakladacom mostíku s#d+%kou 
3000#mm a#u$etríte peniaze!
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Rozmery
Objednávacia d)%ka
Nakladací mostík 2000 2500 2750 3000 3500 4000 4500 5000

Objednávacia &írka
Nakladací mostík

Stavebná v$&ka HTL 2 595 595 645 645 745 745 745 745 2000, 2100, 2250

V$&ka rampy HRT 975 – 1425 2000, 2100, 2250  
celková $írka 3500

v$etky rozmery v#mm

2000 2500 Tip: 2750 3000 3500 4000 4500 5000
D+%ka nakladacích  
mostíkov

530

470

595

540

660

605

730

670

550

615

680

750

–425

–415

–405
–400

–470

–450

–440

–430

–490

–470

–440

–455

270

325

340

395

415

370

430

450

405

460

480

–350

–395

–410

–400
–395

–420
–415

–345

–440

–450

–430

Hydraulické nakladacie mostíky s%posuvom
Pracovné oblasti, rozmery

s posuvom 1200#mm

s posuvom 1000#mm

s posuvom 500#mm

Tip:
S nakladacím mostíkom v#d+%ke 
2750#mm pokryjete vä"$í 
v!$kov! rozdiel ako pri 
nakladacom mostíku s#d+%kou 
3000#mm a#u$etríte peniaze!

Tabu&ka zobrazuje maximálnu 
pracovnú oblas) (hrani"ná 
oblas)) pri kompletne 
vysunutej chlopni.

D+%ku nakladacieho mostíka 
vyberajte v%dy tak, aby  
zodpovedala pracovnej 
oblasti a#d+%ku chlopne  
zodpovedajúco po%ado-
vanému premosteniu. Vä"$í 
pracovn! priestor by#nemal 
by) dôvodom pre vo&bu dlh$ej 
chlopne. Tento ú"inok  
sa#dá dosiahnu) len#vtedy,  
ak sa#zvä"$í aj#vzdialenos)  
od rampy. V#takom prípade 
skontrolujte mo%né *al$ie 
ú"inky tohto opatrenia alebo 
si nechajte poradi).
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Hydraulické nakladacie mostíky
Ovládania

Pou%ívate#sky prístupné: jednoduchá obsluha
Ovládania Hörmann sú navrhnuté tak, aby boli jasné, 
preh&adné a#jednozna"né. LED indikátor  signalizuje 
pripravenos) na#prevádzku.

Nakladací mostík so zdvíhacím klinom sa#ovláda jedn!m 
stla"ením tla"idla# . Hne* ako základ(a dosiahne 
najvy$$iu úrove(, chlop(a sa#automaticky zlo%í. Pri 
nakladacích mostíkoch s#vysúvacím klinom je obsluha 
základne a#chlopne oddelená. Okrem toho dve 
samostatné tla"idlá pre vysúvanie  a#zasúvanie  
umo%(ujú presné umiestnenie posuvu.

V$hoda Hörmann: obsluha jedn$m tla(idlom  
pri nakladacích mostíkoch s!vysúvacím klinom
Obsluha nakladacích mostíkov s#vysúvacím klinom  
je mimoriadne komfortná vtedy, ke* nie je lo%ná plocha 
vy$$ia ako rampa: nakladací mostík mo%no potom 
jednoducho umiestni) do polohy pomocou tla"idla 
„Vysunutia posuvu“# . Základ(a sa#automaticky zdvihne 
o#nieko&ko centimetrov, skôr ako sa#vysunie posuv.

Komfort ako &tandard: automatick$ návrat  
do pokojovej polohy!
Nakladací mostík sa#presunie spä) do pokojovej polohy 
len jedn!m impulzom. Toto vybavenie je pri nakladacích 
mostíkoch Hörmann sériové!

Mimoriadne kompaktné: kombinované ovládanie 
420!Si, resp. 420!Ti
Toto rie$enie kombinuje $tandardné ovládanie 
nakladacieho mostíka#  s#obsluhou brány#   
v#jednej skrinke.

V!hody:
• jednoduchá montá%
• cenovo v!hodné
• kompaktné
• vhodné pre pohon sekcionálnej brány#WA#300#S4 

a#pohon rolovacej brány#WA#300#R#S4 s#integrovan!m 
ovládaním

Kompatibilné a!kombinovate#né: priemyselné 
ovládania Hörmann!
Ovládania pre brány a#nakladacie mostíky sa#vyzna"ujú 
jednotnou koncepciou obsluhy so $tandardizovan!mi 
rozmermi skrinky a#rovnak!mi káblov!mi zväzkami.  
Dno a#veko ovládaní mo%no odstráni) nieko&k!mi 
jednoduch!mi krokmi. Dierovanie zjednodu$uje  
priechod kábla.
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Komfortné ovládanie s!prídavn$mi funkciami
S ovládaním 460#S alebo 460#T mô%ete tie% pripoji) 
signálne svetlá a#realizova) *al$ie komfortné funkcie:

Dvojit$ 7-segmentov$ displej!
• S indikáciou prevádzky a#porúch pre pohodln!  

v!ber menu a#programovanie
• Servisné menu s#po"ítadlom servisn!ch hodín, 

cyklov a#prevádzkov!ch hodín a#tie% anal!zou 
porúch

• Pre"ítanie posledn!ch 5 poruchov!ch hlásení

Integrovaná obsluha tesniaceho límca!
Obsluha nafukovacieho tesniaceho límca alebo 
elektrickej hornej plachty je u% integrovaná.

Automatizované procesy prostredníctvom 
sekven(ného ovládania poloautomatickej 
prevádzky
Pri vhodnom vybavení sa#brána automaticky otvorí, 
hne* ako dôjde k#nafúknutiu tesniaceho límca, alebo 
ak sa#elektrická horná plachta posunie nadol. Ke* 
sa#nakladací mostík po nalo%ení presunie do pokojovej 
polohy, brána sa#automaticky zatvorí a#tesniaci límec 
sa#vypne, príp. sa#posunie nahor horná plachta.

Externé ovládacie jednotky
Obsluha s#v!h&adom na#oblas) pohybu je základnou 
bezpe"nostnou po%iadavkou pod&a EN#1398.
Ak je pri predsaden!ch komorách ovládanie 
nakladacieho mostíka namontované v#hale, oblas) 
pohybu nie je úplne vidite&ná. Pri systémoch DOBO 
blokujú otvorené dvere nákladného vozidla poh&ad  
od ovládacej skrinky na#nakladací mostík. Externé 
ovládania v$ak zaru"ujú $tandardnú a#bezpe"nú 
prevádzku.

DTH-S s!pevn$m káblom!
• pre nakladacie mostíky so zdvíhacím klinom 

v#predsaden!ch komorách

DTH-T s!pevn$m káblom!
• pre nakladacie mostíky s#vysúvacím klinom 

v#predsaden!ch komorách

DTH-T so &pirálovit$m káblom!
• pre nakladacie mostíky s#vysúvacím klinom 

v#situáciách DOBO

27



Hydraulické nakladacie mostíky
Ovládania

Nakladacie mostíky so zdvíhacím klinom Nakladacie mostíky s!vysúvacím klinom

Ovládanie
Základné 
ovládanie

420#S

Kombinované 
ovládanie

420#Si

Multi ovládanie
460#S

Základné 
ovládanie

420#T

Kombinované 
ovládanie

420#Ti

Multi ovládanie
460#T

Ovládanie s#triedou ochrany IP#65 
(chránené proti striekajúcej vode)

0 0 0 0 0 0

Indikácia prevádzkového stavu 
pomocou#LED

0 0 0 0

7-segmentov! displej s#indikáciou 
prevádzky a#porúch

0 0

Príprava na#pripojenie podlo%ného 
klina so#sníma"om

0 0 0 0 0 0

Príprava na#funkciu uvo&nenia 
nakladacieho mostíka

0 0 0 0 0 0

Príprava na#funkciu uvo&nenia brány 1 1 0 1 1 0

Komfortná obsluha v!suvu 0 0 0

Automatické spätné vedenie impulzu 0 0 0 0 0 0

Integrované ovládacie tla"idlo  
pre tesniaci límec

0 0

Integrovaná obsluha brány 0 0

Funkcia automatického zatvorenia 
brány

1 1

Poloautomatická prevádzka 1 1

Roz$írené mo%nosti pripojenia 0 0

Re%im úspory energie 0 0 0 0 0 0

 0 sériovo
 1 pri príslu$nom vybavení

Re%im úspory energie
Pri aktivovaní tejto funkcie vstupuje ovládanie v#pokojovej polohe do stavu bez napätia. Spotreba  
energie v#re%ime úspory energie bez prípadne pripojeného príslu$enstva: cca 2#W/h pri 420#S/T,  
cca 6#W/h pri 460#S/ T. To znamená asi 80 % úspory elektrickej energie.
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&peciálna kon'trukcia ovládania
Hörmann je vá& partner pre &peciálne rie&enia

Vo firme Hörmann získate kompletn!, individuálny koncept riadenia 
z#jednej ruky: od#za"lenenia $peciálneho ovládania Hörmann 
do#vá$ho konceptu ovládania cez kompletné centrálne ovládanie  
pre v$etky priebehy funkcií a%#po po"íta"ovú vizualizáciu v$etk!ch 
komponentov brán a#nakladania.

Ve#mi kvalitné jednotlivé komponenty, kompatibilné s!technikou 
pohonov Hörmann
Základom ka%dého $peciálneho ovládania Hörmann je sériové 
ovládanie. Pri dodato"n!ch komponentoch, ako napríklad ovládania 
s#programovate&nou pamä)ou, spínacie prvky at*., pou%ívame iba 
normované, interne otestované sú"iastky od#kvalitn!ch dodávate&ov. 
To zabezpe"uje spo&ahlivú a#dlhodobú funk"nos) $peciálneho 
ovládania.

Individuálne praktické testy zais"ujú jednoduchú obsluhu
Okrem mno%stva testov priebehu a#systému, ako aj kontrol napätia 
a#izolácie testujeme na$e $peciálne ovládania zásadne aj v#praxi.  
To zaru"uje okrem optimálnej funk"nosti, aj vysok! komfort obsluhy.

Individuálny v$voj v$robkov
Kompletné elektrické plánovanie sa#vyvíja a#testuje vo vlastnej firme. 
Elektrotechnická dokumentácia sa#vytvára pomocou nástroja E-Plan 
a#zaru"uje ve&kú modulárnos) a#zrozumite&nos) schém zapojenia.  
Pri integrácii do $pecifick!ch zákazníckych systémov sa#realizuje 
technické prispôsobenie po%iadaviek zákazníka, resp. závodn!ch 
noriem.

Priebehy kontrolované pomocou vizualizácie
Prostredníctvom grafického pou%ívate&ského rozhrania riadite, 
monitorujete a#spravujete kompletn! systém ovládania. Zobrazenie 
sa#realizuje prostredníctvom ovládacieho panelu alebo webovej 
aplikácie.
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Varianty montá"e
Hydraulické nakladacie mostíky na!privarenie

Nakladacie mostíky HLS,  
ako aj HLS!2 a!HTL!2  
ako jamov$ model P
Pre bezpe"nú prevádzku nakladacieho mostíka je 
rozhodujúce spo&ahlivé pripojenie k#stavebnému 
objektu. Nakladacie mostíky HLS a#HLS#2#P a#HTL#2#P 
ako jamové modely sa#umiest(ujú do existujúceho 
betónového otvoru vybaveného okrajov!mi uholníkmi 
a#tu sa#privaria.

Dôle%ité:
• Rozmerovo presné a#podrobné prevedenie jamy
• Primerané ukotvenie okrajového uholníka
• Zoh&adnenie v$etk!ch síl, ktoré mô%u ma) ú"inok 

na#stavebn! objekt

Privarenie v!prednej (asti

Okrajov$ uholník jamy
Zváranie na#vertikálnom okrajovom uholníku  
je mo%né pri
#nakladacích mostíkoch so zdvíhacím klinom HLS#2-P
#nakladacích mostíkoch so zdvíhacím klinom HLS  

pri zabudovaní do jamy bez podjazdu

Kotven$ oce#ov$ plech
Montá% predného nosníka vy%aduje dodato"n! oce&ov! 
plech v#prednej "asti jamy pri
#Nakladacie mostíky s#vysúvacím klinom HTL#2-P
#Nakladacie mostíky so zdvíhacím klinom HLS  

pri zabudovaní do jamy s#podjazdom

Privarenie na!zadnej strane
Nakladacie mostíky HLS#2-P a#HTL#2-P mô%u by) 
vybavené uhlov!m profilom#  alebo ploch!m  
oce&ov!m plechom#  na#zadnej strane. Pri uhlovom 
profile musí by) jama o#7#cm dlh$ia ako objednávacia 
d+%ka nakladacieho mostíka. Pri vyhotovení s#plochou 
oce&ou je privarenie mimoriadne jednoduché. 
Predfrézovaná zadná strana udáva presnú polohu 
a#d+%ku zvaru. ,al$ia v!hoda pri nakladaní: v*aka 
prepadnutému zvaru zostávajú prechody ploché.  
S t!mto vyhotovením sa#$tandardne dodávajú 
nakladacie mostíky HLS a#nakladacie rampy HRS 
a#HRT*.

* Bo"né diely sú vylú"ené
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Poh&ad zozadu na#jamov! model P s#uhlov!m profilom Dodanie vrátane 
zdvíhacieho zariadenia

Demontova) star! nakladací mostík, príp. 
upravi) jamu (napr. pomocou montá%nych 
dosiek alebo konzol)

Nasadi) nov! nakladací mostík

Privari) na#okrajov! uholník – hotovo!

Jednoduchá modernizácia
Jamov! model je ideálne vhodn! 
na#renováciu. Pri rôznych rozmeroch 
jamy alebo ch!bajúcich spojovacích 
bodoch sú mo%né rôzne prispôsobenia 
v#závislosti od#situácie na#samotnom 
nakladacom mostíku alebo pre jamu. 
Nechajte si poradi)!
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Varianty montá"e
Hydraulické nakladacie mostíky ako rámov$ model

Nakladacie mostíky HLS!2 a!HTL!2 
ako rámové modely FR / B / F
Tieto vyhotovenia majú samonosn! rám s#trojstrann!m 
okrajov!m uholníkom a#uzavret!mi stranami. V#závislosti 
od#vyhotovenia sa#mô%u zalia) po"as fázy v!stavby 
alebo dodato"ne privari).

Zalievanie pri prefabrikovan$ch betónov$ch  
dieloch!
Pri v!stavbe haly s#mnoh!mi nakladacími stanicami  
je be%nou praxou pou%itie betónov!ch prefabrikátov. 
Nakladacie mostíky HLS#2 a#HTL#2 ako vstavan! model 
FR je tu mo%né ve&mi &ahko zabudova) po"as fázy 
v!stavby. Kotvy je mo%né privari) bu* k#v!stu%i alebo 
ku kolíkom, skôr ako sa#nakladací mostík zaleje.  
Tak vzniká priebe%ná betónová dla%ba.

Flexibilná v$&ka zalievania
Rámov! model FR je dostupn! pre rôzne v!$ky 
zalievania od#100#mm do 250#mm. Zadná strana 
nakladacieho mostíka je z#v!roby upravená tak,  
aby sa#betón nemohol dosta) pod nakladací mostík.

Zaliatie do jamy!
Nakladacie mostíky HLS#2 a#HTL#2 ako model FR  
sú vhodné aj na#montá% v#jame so zalievacou $trbinou.

Zaliatie so spodnou kon&trukciou!
Pri tomto spôsobe montá%e sa#nakladacie mostíky 
HLS#2 a#HTL#2 dodávajú ako boxov! model B so 
zalievacím boxom. Vyhotovenie je úplne uzavreté 
na#zadnej strane a#je vybavené zosil(ujúcimi profilmi 
na#boku, tak%e bo"né dosky sa#pri zaliatí v#plnej  
v!$ke nedeformujú.

Dodato(né privarenie!
Nakladacie mostíky HLS#2 a#HRT#2 ako rámov!  
model F sú ur"ené na#dodato"né jednoduché 
privarenie. To mô%e by) u%ito"ná alternatíva,  
napr. vzh&adom na#to, %e#napr.
• e$te nie je jasné, ktoré vyhotovenie chlopne bude 

potrebné,
• sa má zabráni) tomu, aby sa#nakladací mostík 

po$kodil po"as fázy v!stavby.
Do jamy sa#po"as fázy v!stavby zaleje predrám.  
Na rozdiel od#jamového modelu B sa#rámov! model F 
jednoducho zavesí do jamy a#následne sa#privarí  
na#3 stranách.
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Poh&ad zozadu na#rámov! model F

Montá% predrámu

Poh&ad zozadu na#rámov! model FR  
(obrázok zobrazuje zalievaciu v!$ku 200#mm)

Poh&ad zozadu na#boxov! model B

Praktické vetracie otvory
Vzduchové bubliny zoslabujú pripojenie nakladacieho 
mostíka na#stavebn! objekt. Predov$etk!m tu je ohrozená 
oblas) pod okrajov!m uholníkom. Ventila"né otvory 
v#okrajovom uholníku umo%(ujú únik vzduchu pri stlá"aní 
a#t!m zais)ujú silové spojenie.

Nastavite#né uholníky a!stabilné montá%ne kotvy
Nakladací mostík optimálne vyrovnáte pomocou 
skrutkovacích nastavovacích uholníkov. Vo v!robnom 
závode sa#vopred zmontujú zodpovedajúco po%adovanej 
zalievacej v!$ke, ale v#prípade potreby sa#dajú 
jednoducho premiestni). Mimoriadne stabilné kotvy 
z#plochej ocele na#ráme sa#pred zaliatím privaria ku 
kolíkom alebo v!stu%i a#zais)ujú spo&ahlivé spojenie. 
Najmä na#zadnej strane, kde na#závesy pôsobia  
silné sily.
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Hydraulické nakladacie mostíky pre 'peciálne po"iadavky
+peciálne rie&enia pre nákladné vozidlá a!pre dodávky na!nakladacej rampe

Dôle%ité: Objasnite v$&kové rozdiely,  
ktoré sa!majú premosti"!
Nakladanie a#vykladanie nákladn!ch vozidiel 
a#dodávok na#tej istej rampe – to je "oraz "astej$ia 
po%iadavka. .i to má zmysel a#je to mo%né, o#tom 
rozhodujú najmä vznikajúce v!$kové rozdiely.

Nákladné vozidlá a#v!menné kontajnery na#jednej 
strane a#dodávky na#druhej strane zvy"ajne vy%adujú 
rôzne v!$ky rampy. V!$ky lo%nej plochy dodávok sú 
podstatne ni%$ie ako pri nákladn!ch vozidlách 
a#v!menn!ch kontajneroch. V dôsledku toho mô%u 
vznika) stúpania, ktoré u% nie je mo%né pre nakladanie 
a#vykladanie realizova) v#závislosti od#prepravného 
prostriedku. Preto vo v$eobecnosti odporú"ame 
samostatné nakladacie miesta.

Nakladací mostík HTLV!3 s!3-dielnym 
posuvom
Ak sa#v!$ka rampy a#d+%ka nakladacieho mostíka  
zvolia tak, aby sa#na v$etk!ch pristavovacích vozidlách 
vytvoril vhodn! uhol sklonu pre proces nakladania, 
nakladací mostík HTLV#3 s#trojdielnym posuvom mô%e 
by) alternatívou $etriacou priestor pre samostatné 
nakladacie stanice. Pri dlh$om nakladacom mostíku 
mô%e by) vytvoren! priaznivej$í uhol sklonu.

Pre nákladné automobily je mo%né plynule vysúva) 
celkovú $írku posuvu (cca 2000#mm). S#menovit!m 
za)a%ením max. 60#kN je mo%né HTLV#3 pou%íva)  
ako be%n! nakladací mostík.

Jednoduché prepnutie na#ovládaní doká%e vysunú) 
strednú "as) posuvu a#bo"né diely zostávajú "o najviac 
vzadu – ideálne pre dodávky. Inteligentn! a#patentovan! 
hydraulick! systém poskytuje potrebnú kompenzáciu 
hmotnosti na#od&ah"enie dodávkového vozidla. 
Nakladací mostík sleduje pohyb, ak podlaha lo%nej 
plochy dodávky pri nakladaní klesá. Takto je v#ka%dom 
okamihu zaru"ená bezpe"ná dosadacia plocha.  
V tomto re%ime je nakladací mostík za)a%ite&n!  
do 20#kN pod&a EN#1398.

60!kN
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20!kN

Tip:
Dlh$ou chlop(ou nedosiahnete vä"$iu pracovnú 
oblas), pokia& nezvä"$íte vzdialenos) medzi 
vozidlom a#rampou!

Na ochranu nakladacieho mostíka pred po$kodením 
po"as fázy v!stavby odporú"ame rámov! model F.

Pracovná oblas" a!rozmery
Maximálne premostite&n! v!$kov! rozdiel pri 
zoh&adnení maximálneho povoleného stúpania /
sklonu 12,5 % pod&a EN#1398:

D+%ka nakladacieho mostíka 
(objednávacia d+%ka)

3000 4500

420

490

490

540

570

650

630

690

Stavebná v!$ka 795 895
Objednávacia $írka 2000 2000

v$etky rozmery v#mm

D+%ka chlopne:
500#mm
1000#mm (volite&ne)
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Hydraulické nakladacie mostíky pre 'peciálne po"iadavky
Kombinácia nakladacieho mostíka s!vysúvacím klinom a!no%nicovej  
zdvíhacej plo&iny

Dôle%ité: Jama musí by) realizovaná tak, aby 
nevznikali miesta zovretia a#odstrihnutia! Priestor 
pod zdvíhacím stolom musí by) neprístupn!. To 
mô%e zabezpe"i) brána pred zariadením Liftleveller 
a%#po úrove( vozovky alebo predn! ochrann! plech.

Liftleveller
Pomocou zariadenia Liftleveller sa#na najmen$om 
priestore realizujú dve úplne odli$né funkcie:

Liftleveller ako nakladací mostík!
Na úrovni rampy funguje zariadenie Liftleveller, ako 
be%n! hydraulick! nakladací mostík s#vysúvacím 
klinom: tento premos)uje vzdialenos) a#prípadne 
v!$kov! rozdiel ku lo%nej ploche nákladného 
automobilu a#umo%(uje efektívny proces nakladania.

Liftleveller ako no%nicová zdvíhacia  
plo&ina!   
V*aka integrovanej no%nicovej zdvíhacej plo$ine  
je okrem toho mo%né tovary jednoducho a#r!chlo 
zdvíha) z#úrovne vozovky na#podlahu haly alebo 
naopak spú$)a) z#haly na#úrove( vozovky. Funkcia 
ako nakladací mostík je v#tejto situácii zablokovaná.

Tip:
Na no%nicov!ch zdvíhacích plo$inách nie je povolená 
preprava osôb! Naplánujte v#bezprostrednej blízkosti 
prechod osôb.

Pracovná oblas" a!rozmery
Maximálne premostite&n! v!$kov! rozdiel vo funkcii 
nakladacieho mostíka pri zoh&adnení maximálneho 
povoleného stúpania/sklonu 12,5 % pod&a EN#1398:

Objednávacia d+%ka 2750 3000

340

395

370

430

345

395

400

430

Objednávacia $írka 2000 – 2100 – 2250

Maximálne premostite&n! v!$kov! rozdiel vo funkcii no%nicovej 
zdvíhacej plo$iny: 1250#mm
v$etky rozmery v#mm

D+%ka chlopne:
500#mm
1000#mm (volite&ne)
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Hydraulické nakladacie mostíky s%integrovanou 
technikou RFID
Bezdotykové, spo#ahlivé zaznamenávanie prepravovan$ch  
tovarov pri!prejazde nakladacím mostíkom

Zobrazí sa#dodací list s#informáciami o#tovare a#s prepojen!m "íslom 
transpondéra, následne sa#ozna"í úplne prelo%en! tovar (obrázok).

Spo&ahliv! prenos údajov na#krátku vzdialenos) medzi transpondérom 
a#"ítacím zariadením RFID.

Automatické zaznamenávanie pohybov tovarov, jednoducho pri prejazde 
nakladacím mostíkom.

S neustále rastúcimi po%iadavkami na#automatizovan!  
tok tovarov rastie aj podiel euro paliet vybaven!ch 
technikou RFID.

.ítacie zariadenia RFID a#antény potrebné na#prevádzku 
sa#"asto nákladne in$talujú vo forme brány okolo brány 
na#úrovni nakladacej rampy. Nev!hody tejto in$talácie: 
Zaberá sa#cenné miesto, kolízie so zdvíhacími vozíkmi 
mô%u vies) k#po$kodeniu vybavenia, mô%e dochádza) 
k#ne%elan!m efektom tienenia a#mimoriadnym dosahom.

Najkrat&ia cesta je najlep&ia
Ak je transpondér umiestnen! na#palete, mali by sa#aj antény 
in$talova) v#jej blízkosti. Rie$enie: Antény sa#montujú 
priamo pod nakladací mostík, ktor! je prispôsoben! 
na#prená$anie rádiov!ch signálov RFID. Údaje 
transpondéra tak najkrat$ou cestou spo&ahlivo dosiahnu 
"ítacie zariadenie, priamo pri#prejazde nakladacím 
mostíkom.

Preh#ad v$hod:
• spo&ahliv! prenos v*aka najkrat$ej vzdialenosti  

medzi "ítacím zariadením a#transpondérom
• "ítacie zariadenie RFID dobre zabezpe"ené pod 

nakladacím mostíkom: t!m nedochádza ku $kodám 
spôsoben!m nábehom a#po$kodeniam v#dôsledku 
mechanick!ch nárazov

• takmer %iadne zne"istenie v*aka chránenému 
umiestneniu "ítacích zariadení

• káblom spojen!, stabiln! a#spo&ahliv! prenos údajov 
z#"ítacieho zariadenia na#IT stanicu, ktorá vykonáva 
*al$ie spracovanie

• mimoriadne hospodárny, preto%e sa#technikou RFID 
musí vybavi) iba nakladací mostík a#nie zdvíhacie 
vozíky, ako napríklad vysokozdvi%né vozíky

Nechajte si individuálne poradi). Na po%iadanie je mo%né 
vykona) reálne prekladacie pokusy s#va$ím univerzálnym 
nosi"om nákladov a#$peciálnymi nakladacími jednotkami 
na#testovacej rampe. Poradenstvo a#projektovanie 
sa#realizujú v#spolupráci so skúsen!mi IT $pecialistami 
z#oblasti logistiky.

Pozrite si krátky film „Nakladacie mostíky 
s#integrovanou technikou RFID“ na:  
www.hormann.sk/mediacentrum

Len u firmy Hörmann
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Systém DOBO
Docking before opening

Pozrite si krátky film „Systém DOBO“ na: 
www.hormann.sk/mediacentrum

Princíp DOBO
Na pôvodn!ch rampách vodi" najskôr vystúpi, 
otvorí dvere automobilu a#potom automobil 
pristaví. Ak bol automobil pristaven! u% 
v#predve"er, sú pred vylo%ením potrebné náro"né 
posunovacie manévre, aby bolo mo%né otvori) 
dvere. Ale nie pri systéme DOBO: nákladn! 
automobil je mo%né pristavi) so#zatvoren!mi 
dverami. Tieto je potom mo%né otvori) 
v#&ubovo&nom "ase. Dovtedy ostáva tovar  
dobre chránen! vo vozidle.

V$hody:
• Speeddocking: bez manévrovania 

a#vystupovania na#otvorenie dverí, úspora "asu 
cca 5#min. na#nákladné vozidlo

• Pou%itie v$menn$ch mostíkov: ve"er pristavíte, 
ráno vylo%íte

• Zv$&ená bezpe(nos" pri práci v*aka 
bezpe"nému pristaveniu bez nutnosti vystúpi) 
z#vozidla: Minimálne riziko úrazov v#nebezpe"nej 
zóne medzi vozidlom a#rampou

• Ochrana proti kráde%i: Brána mô%e zosta) 
zatvorená a%#do skuto"ného procesu nakladania, 
dvere nákladného vozidla sú zablokované proti 
otvoreniu, a%#k!m nebudú spustené nájazdové 
nárazníky; zaujímavé pre colné ú"ely: nákladné 
vozidlo mô%e by) u% navádzané do nakladacích 
miest, zaplombovanie mô%e by) rie$ené zvnútra

• Uzavreté chladiace re"azce
• Hydraulické nakladanie: Zabra(uje 

sa#preniknutiu zvierat a#odpadkov
• Úspora energetick$ch nákladov: Minimalizuje 

sa#nepotrebná zmena teploty; v*aka vedeniu 
brány pred alebo za nakladacím mostíkom  
nie je nakladací mostík tepeln!m mostom

Tip:
Mimoriadne jednoduchá je realizácia systému 
DOBO v#predsadenej komore. V porovnaní so 
zabudovaním v#hale odpadá zriadenie jamy 
s#vybraniami pre dvere vozidla a#bránu haly,  
ako aj panel Iso pod nakladacím mostíkom.

Systém DOBO v!hale

Systém DOBO v!predsadenej komore
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Bezpe(né pristavenie
Pomôcky pri nájazde a#podpora 
pristavovania DAP podporujú vodi"a  
pri sústredenom pristavovaní.

Spo#ahlivo utesnené
Hne* ako sa#nákladné vozidlo pristaví, 
nafúkne sa#tesniaci límec DAS 3 a#utesní 
vozidlo na#troch stranách.

Otvorenie brány rampy
Brána sa#mô%e úplne otvori),  
aby sa#dostala do prednej "asti 
predsadenej komory.

Spustenie nájazdov$ch nárazníkov
Teraz je mo%né spusti) alebo zablokova) 
pohyblivé nájazdové nárazníky  
VBV4 alebo VBV5 na#otvorenie  
dverí nákladného vozidla.

Otvorenie dverí automobilu
Rampa je vybavená vybratím, ktoré 
prepo%i"iava dverám potrebn! priestor 
na#to, aby ich bolo mo%né úplne otvori).

Vysunutie nakladacieho mostíka
Nakladací mostík s#vysúvacím klinom 
s#500#mm posuvom premos)uje vzdialenos) 
medzi rampou a#lo%nou plochou a#dá 
sa#umiestni) na#centimeter presne.

Bezpe(né pristavenie
Pomôcky pri nájazde a#asistent 
pristavenia Hörmann HDA-Pro podporujú 
vodi"a pri bezpe"nom a#sústredenom 
pristavovaní. Dvere vozidla sú pri tom 
e$te zatvorené. Sníma"e v#krídle brány 
rozpoznajú pozíciu vozidla. Alternatívne  
je mo%né pou%i) aj podporu pristavovania 
DAP.

Spo#ahlivo utesnené
Hne* ako sa#nákladné vozidlo pristaví, 
nafúkne sa#tesniaci límec DAS 3 a#utesní 
vozidlo na#troch stranách.

Otvorenie brány rampy
Hne* ako sa#kompletne otvorí brána, 
vysunie sa#posuv nakladacieho mostíka, 
aby zmen$il medzeru medzi vozidlom.

Spustenie nájazdov$ch nárazníkov
Teraz je mo%né spusti) alebo zablokova) 
pohyblivé nájazdové nárazníky VBV4 
alebo VBV5 na#otvorenie dverí nákladného 
vozidla.

Otvorenie dverí automobilu
Rampa je vybavená vybratím, ktoré 
prepo%i"iava dverám potrebn! priestor 
na#to, aby ich bolo mo%né úplne otvori).

Vysunutie nakladacieho mostíka
Nakladací mostík HTL#2 s#posuvom  
dlh!m 1000#mm bez problémov premostí 
vzdialenos) medzi rampou a#podlahou 
lo%nej plochy a#je ho tie% mo%né 
polohova) na#centimetre presne.
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Systém DOBO v!hale*!
• Vybranie zo strany stavebníka v!podlahe haly  

pre dvere vozidla
• Vybranie zo strany stavebníka v!stavebnom objekte 

pre vedenie brány haly pred nakladacím mostíkom
• Nakladací mostík HTL!2 DOBO-h s#posuvom  

s#d+%kou 1000#mm, horizontálna pokojová poloha  
(krí%ová preprava mo%ná v#obmedzenej miere)

• Externá ovládacia jednotka DTH-T pre optimálny 
vizuálny kontakt s#nakladacím mostíkom napriek 
otvoren!m dverám

• Panel Iso alebo betónová podlaha pod nakladacím 
mostíkom

• Tesniaci límec DAS!3 DOBO (pozri strana#58)
• Sekcionálna brána SPU#F#42 alebo SPU#67#Thermo
• Dr%iaky dverí!  zabra(ujú tomu, aby sa#dvere po"as 

nakladania vrátili spä)
• Nájazdové nárazníky VBV4 alebo VBV5!   

(pozri strana 69)
• Systém pristavovania HDA-Pro alebo DAP (pozri 

pravú stranu) na#zabránenie po$kodenia stavebného 
objektu, najmä v#oblasti vybrania zo strany stavebníka

• Po%iadavka na!koncovú polohu Brána-otv.,  
napr. magnetick! spína", pre funkciu uvo&nenia 
nakladacieho mostíka

Systém DOBO v!predsadenej komore*!
• Nakladacia rampa HRT!DOBO-s s#vybraním  

pre dvere vozidla, hlboká pokojová poloha  
(otvorenie dverí je mo%né kedyko&vek)

• Extern$ ovládací prvok DTH!T pre optimálny vizuálny 
kontakt s#nakladacím mostíkom v#predsadenej komore

• Kon&trukcia predsadenej komory (pozri strany 44 – 45)
• Tesniaci límec DAS!3!DOBO alebo DAS#3-L#DOBO 

(pozri strany 58 – 59)
• Priemyselná sekcionálna brána SPU#F 42 alebo 

SPU#67#Thermo ako ukon"enie haly
• Dr%iaky dverí!  zabra(ujú tomu, aby sa#dvere  

po"as nakladania vrátili spä)
• Nájazdové nárazníky VBV4 alebo VBV5!   

(pozri strana 69)
• Systém pristavovania DAP (pozri stranu 76)
• Po%iadavka na!koncovú polohu Brána-otv.,  

napr. magnetick! spína", pre funkciu uvo&nenia 
nakladacieho mostíka

* Tento zoznam komponentov je príkladn! a#mô%e sa#meni) pod&a potreby.

Pri plánovaní venujte osobitnú pozornos" oblasti 
pohybu dverí.

Systém DOBO
Komponenty
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Systémy pristavovania
Pri posúvaní rozpozná vodi" nákladného automobilu 
pod&a farby signálneho svetla svoju vzdialenos) 
od#miesta pristavenia.

Podpora pristavovania DAP s#optick!mi sníma"mi
,al$ie informácie nájdete na#strane#76.

Asistent pristavenia HDA-Pro s#nieko&k!mi 
sníma"mi na#krídle dverí, ktoré rozpoznávajú zadnú 
"as) nákladného vozidla s#uzavret!mi zadn!mi 
dverami (systém je vhodn! len pre systémy DOBO 
v#hale, pozri stranu 38/40).

Fázy pristavovania:
#Signálne svetlo zelené: vozidlo sa#mô%e pristavi)
#Signálne svetlo %lté: vozidlo sa#blí%i k#polohe 

pristavenia
#Signálne svetlo "ervené: poloha pristavenia 

dosiahnutá
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Praktická kon&trukcia
Predsadené komory sa#odporú"ajú 
najmä pre komer"né nehnute&nosti 
a#rekon$trukciu, preto%e bez prestavby 
v#hale vzniká kompletná nakladacia 
stanica. Okrem toho mô%e by) hala 
plne vyu%itá a%#po vonkaj$ie steny, 
príp. pri novostavbách mo%no 
naplánova) men$iu budovu.

Energeticky ú(inné 
koncepty
Predsadené komory ponúkajú obrovsk! 
potenciál pre úsporu energie, preto%e 
hala kon"í tepelne izolovanou 
priemyselnou bránou a#pred (ou je 
umiestnen! nakladací mostík. Preto  
je otvor dverí dobre izolovan!, najmä 
mimo doby za)a%enia. Mimoriadne 
energeticky úsporné je vyhotovenie  
so systémom DOBO.

Priestorovo úsporné 
rie&enia
Predsadené komory mô%u by) 
usporiadané v#rôznych uhloch, 
v#závislosti od#dostupnej vonkaj$ej 
plochy, aby sa#vytvoril dostato"n! 
priestor pre pohyb na#pristavovanie.  
Pri ve&kom po"te po%adovan!ch 
nakladacích staníc je mo%né 
predsadené komory spoji) do jednej 
kompaktnej jednotky, a#tak vytvori) 
nielen lacné, ale aj vizuálne prí)a%livé 
radové vyhotovenie.

Predsadené komory
V$hody v$robkov a!plánovania
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Na ochranu osôb pred 
vplyvmi po(asia a!zní%enie 
hluku po(as nakladania
• Typ LHP!2 s#dvojstenn!m oblo%ením

Na ochranu osôb a!tovaru 
pred vplyvmi po(asia
• Typ LHC!2 s#jednostenn!m 

oblo%ením

Pre dokonalé 
prispôsobenie  
sa!dizajnu fasády
• Typ LHF!2 pre obklad zo strany 

stavebníka

,al$ie informácie nájdete na#strane#46.

,al$ie informácie nájdete na#strane#46.

,al$ie informácie nájdete na#strane#46.

Oblasti pou"itia
Na ka%dú po%iadavku vhodná predsadená komora
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Predsadené komory
Certifikovaná, stabilná kon&trukcia so &tíhlym dizajnom

Pevná celková kon&trukcia
Predsadené komory Hörmann sp+(ajú 
v$etky po%iadavky na#stabilitu 
a#bezpe"nos) v*aka svojmu $tíhlemu 
dizajnu. Osved"ená kon$trukcia nesie 
v#závislosti od#vyhotovenia za)a%enie 
strechy max. 1#kN/ m-, resp. 3#kN/ m- 
a#odporú"a sa#aj pre zasne%enej$ie 
regióny. Za)a%enie vetrom je dimenzované 
na#max. 0,65#kN/ m-. S predsaden!mi 
komorami Hörmann mô%ete jednoduch$ie 
a#bezpe"nej$ie plánova). Pri vy$$ích 
nárokoch kontaktujte, prosím, svojho 
partnera Hörmann.

Rámová kon$trukcia a#oce&ové podesty 
predsaden!ch komôr sú certifikované 
pod&a EN#1090, "o je dôle%itá podmienka 
na#splnenie po%iadaviek nariadenia 
o#stavebn!ch v!robkoch. Certifikát 
potvrdzuje splnenie po%iadaviek,  
ako sú napr.:

• Vnútropodniková kontrola v!roby
• Trvalos)
• Dimenzovanie pod&a Eurokódu.

Pre v$etky vyhotovenia modelov  
je k#dispozícii v!po"et statiky pod&a 
EN#1990. Spolu so zna"kou CE  
a#on-line vyhlásením o#parametroch 
sa#dôsledne preukazuje zhoda podesty 
a#predsaden!ch komôr s#nariadením 
o#stavebn!ch v!robkoch.

Potreba miesta
Pri predsaden!ch komorách je zv!$ená 
potreba miesta vo vonkaj$ej oblasti .

Usporiadanie do uhla
Pri obmedzenom priestore dosahuje 
usporiadanie do uhla vä"$í priestor  
pre pohyb na#pristavovanie .

Pozrite si krátky film  
„Predsadené komory“ na:  
www.hormann.sk/mediacentrum
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!Podklad ako kombinácia nakladacieho 
mostíka a!podesty
Nakladacie rampy HRS a#HRT tvoria s#nakladacím 
mostíkom a#bo"n!mi dielmi ako zosúladenou 
jednotkou optimálnu podkladovú kon$trukciu  
pre predsadené komory. Predné plechy sú u% 
pripravené na#montá% nájazdov!ch nárazníkov. 
Pre vysokokvalitnú ochranu proti korózii  
vo vonkaj$ej oblasti sa#odporú"a HRS alebo  
HRT v#pozinkovanom vyhotovení.
Nakladacie rampy HRS a#HRT sú dostupné  
do d+%ky 3#m a#menovitého za)a%enia 60#kN.  
Pri vy$$ích po%iadavkách sú nakladacie  
mostíky HLS#2 alebo HTL#2 kombinované  
so samostatn!mi podestami.

!Nastavite#né podpery podesty
Na optimálne prispôsobenie sa#úrovni haly  
je mo%né podpery podesty predsadenej komory 
v!$kovo nastavova). To zjednodu$uje montá% 
a#dokonca aj po rokoch umo%(uje kompenzova) 
prípadn! pokles budovy.

!Optimálne odvodnenie
Predsadené komory sa#odvod(ujú $tandardn!m 
sklonom strechy 2 % dopredu. Za ur"it!ch 
predpokladov je mo%n! volite&n! sklon strechy 
10 %. Na po%iadanie je mo%né na#predsadenú 
komoru namontova) da%*ov! %&ab s#odtokovou 
rúrou# .

!Kompletné s!tesniacim límcom
Tesniaci límec dop+(a spodnú kon$trukciu 
a#nadstavbu a#spolu tak tvoria kompletnú 
nakladaciu stanicu. Mo%no ho &ahko namontova) 
na#rámovú kon$trukciu predsadenej komory. 
Osobitne energeticky ú"inné je rie$enie 
s#nafukovacím tesniacim límcom, ktor! je dobre 
chránen! vo v!klenku predsadenej komory,  
pozri stranu 59.

Tesné pripojenie na!stavebn$ objekt
Stre$n! ukon"ovací uholník s#v!$kou 50#mm spája 
kon$trukciu so stavebn!m objektom a#zaru"uje 
tesné spojenie. Volite&ná krycia li$ta zabra(uje 
vniknutiu da%*ovej vody.
Pre fasády budov, ktoré nie sú vhodné  
pre vertikálne za)a%enie, je komora dostupná  
ako samonosné vyhotovenie. Tak sa#na fasádu 
prená$a iba za)a%enie vetrom.
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Predsadené komory
Správne vyhotovenie pre ka%dú po%iadavku

Jednostenné: typ LHC 2!
Jednostenné oblo%enie ú"inne chráni personál 
a#tovar pred vplyvom po"asia po"as nakladania. 
Max. za)a%enie strechy predstavuje $tandardne 
1#kN/ m-, volite&ne 3#kN/ m-. Vnútornú stranu 
strechy mo%no na#po%iadanie doda) s#vybavením 
na#zabránenie kondenzácie vlhkosti. Pri za)a%ení 
strechy do 3#kN/ m- je strecha vyhotovená  
zo sendvi"ov!ch panelov a#nie je potrebné 
dodato"né vybavenie na#zabránenie kondenzácie.

Dvojstenné: typ LHP!2 s!oce#ov$mi panelmi 
s!hrúbkou 60!mm!
Bo"né steny a#stre$n! panel sa#vyrábajú 
z#dvojstenn!ch oce&ov!ch panelov s#hrúbkou 
60#mm. Typ LHP#2 sa#odporú"a okrem ochrany 
proti poveternostn!m vplyvom najmä 
na#zabránenie prenosu hluku pri nakladaní a#na 
zabránenie vplyvu tepla v#dôsledku slne"ného 
%iarenia na#chladen! tovar.

'tandardne má táto predsadená komora 
za)a%enie strechy do 3#kN/ m-. Pre pekn! vzh&ad 
sú bo"né steny skryté bez vidite&n!ch skrutiek.

Povrchy LHP!2 Bo(né steny a!stre&né panely
#LL
#M8L
#M16L

Spo#ahlivá ochrana povrchu
Predsadené komory LHP#2 a#LHC#2 sa#dodávajú 
v#základnom nátere, vnútri vo farbe RAL#9002, 
na#vonkaj$ích stranách a#stre$nom paneli 
v#RAL#9002 alebo 9006. Farebné stenové panely 
sú dostupné na#po%iadanie.

Neobmedzená rozmanitos" stvárnenia:  
Typ LHF!2!
Na rámovú kon$trukciu mo%no namontova) 
akéko&vek oblo%enie zo strany stavebníka – 
odporú"a sa#vtedy, ke* má fasáda budovy 
ur"ova) aj vzh&ad predsadenej komory (pozri 
stranu 43 vy$$ie). ,al$ia mo%nos): príprava 
predsadenej komory pre vertikálne oblo%enie.

60!mm
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Optimálna tepelná izolácia: termokomora!
Ak je predsadená komora umiestnená priamo 
v#chladiacej zóne, sú tu podstatne vy$$ie po%iadavky 
na#tepelnú izoláciu. Termokomory Hörmann sú 
vybavené sendvi"ov!m oblo%ením s#hrúbkou 80#mm 
v#oblasti strechy, steny a#podlahy. Na uzavretie 
prednej "asti odporú"ame priemyselnú sekcionálnu 
bránu SPU#67#Thermo s#montá%nou h+bkou 67#mm.
Dôle%ité: Termokomory sa#musia ú"inne odvlh"ova). 
V$etky $trbiny musia by) riadne utesnené odbornou 
firmou na#chladiacu a#mraziacu techniku pod&a 
potreby.

Predsadené komory so systémom DOBO!
Systém DOBO mo%no mimoriadne jednoducho 
realizova) pomocou predsaden!ch komôr, preto%e 
ich je mo%né umiestni) pred halu. Spodná kon$trukcia 
nakladacieho mostíka DOBO so stup(ovito 
vyhotoven!mi bo"n!mi dielmi je u% pripravená 
na#montá% $tandardnej komorovej nadstavby.

,al$ie informácie k#systému DOBO pozri na#strane 
38 – 41.

Radové vyhotovenie v!zdru%enom usporiadaní!
Pri ve&k!ch radov!ch systémoch mô%u by) 
predsadené komory spojené do kompaktnej  
celkovej jednotky lacnou a#zárove( vizuálne 
prí)a%livou alternatívou. Predpoklad:
• Usporiadanie 90°
• Rozmer osí max. 4000#mm (vzdialenos) od#stredu 

k#stredu nakladacieho mostíka)

Strecha so sendvi"ov!mi panelmi nesie za)a%enie 
a%#1,75#kN/ m-, prípadne a%#3#kN/ m-.

Bránové ukon(enie prednej (asti!
Aby sa#predsadená komora chránila pred 
ne%iaducimi vplyvmi a#zne"istením aj mimo doby 
nakladania, je mo%né v#prednej "asti namontova) 
rolovaciu bránu Decotherm SB. Takisto je mo%ná 
in$talácia sekcionálnej brány, tu sa#v$ak na#základe 
priestoru potrebného pre vedenie brány vy%aduje 
vy$$ia predsadená komora a#prípadne aj dlh$í 
nakladací mostík.
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Ú(inná ochrana
Tesniace límce uzatvárajú vo&n! 
priestor medzi budovou a#nákladn!m 
vozidlom. Chránia pri otvorenej bráne 
tovar a#osoby pred vplyvmi po"asia. 
Okrem toho ú"inne zni%ujú tepelné 
straty vetraním pri nakladaní a#vykladaní 
a#t!m $etria náklady na#energiu.

Optimálne rie&enie
Tesniace límce sú efektívne 
predov$etk!m vtedy, ke* sa#optimálne 
prispôsobia pristavovan!m vozidlám 
a#nakladacej situácii. Spolo"nos) 
Hörmann ponúka $irokú $kálu flexibiln!ch 
vyhotovení s#individuálnym vybavením.

Kon&trukcia s!dlhou 
%ivotnos"ou
Aby sa#ú"inne zabránilo po$kodeniam 
po"as pristavovania, sú rámové 
kon$trukcie plachtov!ch tesniacich 
límcov mimoriadne robustné a#zárove( 
flexibilné. Vankú$e nafukovacích 
tesniacich límcov sú v#pokojovej polohe 
dobre chránené a#nemajú %iadny 
kontakt s#vozidlom pri pristavovaní.  
A% potom vozidlo ú"inne uzavrú.

Tesniace límce
V$hody v$robkov a!plánovania
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Pre úplne vo#né 
nakladacie otvory 
a!energeticky úsporné 
koncepty nakladania
• Nafukovacie tesniace límce

Univerzálne pou%ite#né pri 
rôznych v$&kach vozidiel
• Plachtové tesniace límce

Pre vozidlá 
s!porovnate#n$mi 
rozmermi a!rovnakou 
kon&trukciou
• Vankú&ové tesniace límce

,al$ie informácie nájdete na#stranách 
50 – 55.

,al$ie informácie nájdete na#stranách 
56 – 59.

,al$ie informácie nájdete na#stranách 
60 – 63.

Oblasti pou"itia
Na ka%dú po%iadavku vhodn$ tesniaci límec
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Plachtové tesniace límce
Flexibilná rámová kon&trukcia

!Stabilné oce#ové rámy
Horné a#bo"né plachty sú namontované 
na#pozinkovanom, stla"ite&nom oce&ovom ráme 
a#tvoria stabilnú a#robustnú celkovú kon$trukciu.

!Flexibilná kon&trukcia s!vodiacimi ramenami
Kon$trukcia s#vodiacimi ramenami je v*aka svojmu 
kon$truk"nému vyhotoveniu a#$peciálnym otvoren!m 
profilom flexibilná horizontálne aj vertikálne.  
Pri stla"ení tesniaceho límca sa#predn! rám  
pohne mierne nahor.

!Teleskopické vodiace ramená
Toto dodato"né vybavenie umo%(uje prednému rámu 
sledova) zdvíhacie pohyby nákladného vozidla. Riziko 
po$kodenia následkom v!menn!ch mostíkov, ktoré 
sa#musia zdvihnú) na#odstavenie, alebo vozidiel, ktoré 
sa#zv!$ia po pristavení, sa#v*aka tejto patentovanej 
kon$trukcii &ahko minimalizuje. Predn! rám sa#mô%e 
sú"asne pohybova) nahor a%#do v!$ky 250#mm. 
Teleskopické vodiace ramená mo%no namontova)  
aj dodato"ne.

Dôle%ité:
V prípade existujúcich prístre$kov zabezpe"te 
dostato"n! priestor pre vo&n! pohyb nad tesniacim 
límcom.

!Robustná kon&trukcia s!no%nicov$mi ramenami
V!hoda vyhotovenia s#no%nicov!mi ramenami spo"íva 
v#ich tuhosti. Umo%(uje tie% mimoriadne vysoké 
alebo hlboké prevedenia. Rámová kon$trukcia 
sa#paralelne zatlá"a a#)a%n!mi pru%inami opä) pevne 
napína oblo%enie po procese nalo%enia.

!Plachty s!pru%inov$m napätím
Bo"né a#horné plachty pozostávajú z#2-vrstvovej, 
3#mm hrubej nosnej tkaniny z#polyesterového 
monofilu s#obojstrannou povrchovou úpravou z#PVC. 
Na rozdiel od#be%n!ch polyesterov!ch plachiet, 
monofilné vlákna v#plachtovom materiáli bo"n!ch 
plachiet poskytujú jasné predpätie na#zadnej strane 
nákladného vozidla a#t!m vynikajúce tesnenie.
Bo"né plachty sú vybavené zna"kovacími pásikmi: 
Pri vyhotoveniach s#vodiacimi ramenami 1 kus 
na#stranu, pri vyhotoveniach s#no%nicov!mi ramenami 
4 kusy na#stranu, pre modely na#vozovku 6 kusov 
na#stranu.
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Len u firmy Hörmann

Plachtov! tesniaci límec 
s#teleskopick!mi vodiacimi 
ramenami

Odvodnenie
Kon$truk"né detaily v#hornej "asti zabezpe"ujú 
v#závislosti od#vyhotovenia ú"inné odvádzanie 
da%*ovej vody, tak%e &udia a#tovar sú chránení  
pred ve&k!m mno%stvom da%*ovej vody.

!Horn$ diel so sklonom
Predn! a#zadn! rám majú pri tejto kon$trukcii rôzne 
v!$ky. Z toho vypl!vajúci 100#mm spád odvádza 
da%*ovú vodu na#prednú hranu. Volite&ne mo%no 
tesniaci límec vybavi) *al$ími odvod(ovacími 
opatreniami, pozri strana 54.

!Rovn$ horn$ diel s!da%*ov$m odkvapom
Vrchn! panel rovn!ch horn!ch dielov je vybaven! 
odvod(ovacími otvormi. Prostredníctvom kanála 
na#odtok vody sa#da%*ová voda odvádza nabok.
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Plachtové tesniace límce
Vybavenie zodpovedajúce potrebám

Vyhotovenia horn$ch plachiet
Ak musíte o"akáva) rôzne v!$ky vozidiel, budete 
potrebova) flexibilné horné plachty. Dlhá horná 
plachta sa#u men$ích nákladn!ch automobilov stará 
o#dobré utesnenie. Pri vysok!ch vozidlách v$ak visí do 
nakladacieho otvoru. Ideálne je prekrytie s#hodnotou 
cca 150#mm# . Aby napätie na#hornej plachte nebolo 
pri vy$$ích vozidlách príli$ vysoké, mô%e by) plachta 
pod&a potreby prevedená so zárezom, resp. rohov!m 
zárezom alebo dokonca pln!m lamelovaním.

#Horná plachta s#bo"n!m zárezom
#Horná plachta s#rohov!m zárezom
#Horná plachta s#pln!m lamelovaním,  

100 % prekrytie

Na miestach, kde sa#ob"as pristavujú malé vozidlá, 
ako sú dodávky, má zmysel dodato"ná rolovacia 
plachta. Mô%e by) prevedená s#ru"n!m alebo 
motorizovan!m ovládaním a#v prípade potreby 
sa#mô%e po pristavení spusti) na#strechu vozidla# .

!-ísla na!hornej plachte
Na po%iadanie dodávame hornú plachtu s#"íslom  
vo farbe zna"kovacích pásikov.

!Kanál na!odtok vody
Na tesniace límce, ktoré nie sú pod prístre$kom, 
sa#mô%u vz)ahova) vy$$ie po%iadavky na#odvodnenie. 
Horn! panel mô%e by) vybaven! kanálom na#odtok 
vody. Pre vysoké fasády a#dlhú %ivotnos) sú tesniace 
límce s#rovn!m horn!m dielom DSLR, DSSR#(-G) 
$tandardne vybavené kanálom na#odtok vody.

 Rohové tesniace vankú&e
Tam, kde zohrávajú v!znamnú úlohu energetické 
aspekty, sú volite&né rohové tesniace vankú$e takmer 
nevyhnutné. V*aka svojej v!$ke a#tvaru v!razne 
zlep$ujú utesnenie v#dolnej "asti tesniaceho límca 
medzi pripojením steny a#plachtou.

!Spodná plachta pre vyhotovenie 
na!vozovku
Optimálne tesnenie na#spodnej strane nákladného 
vozidla ponúka odoberate&ná spodná plachta, ktorá  
je zavesená na#zadnom ráme tesnenia.

150!mm
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Biela

2ltá

Oran%ová

.ervená

Enciánová modrá, pod&a RAL#5010

Bazaltová sivá, pod&a RAL#7012

Grafitová "ierna, pod&a RAL#9011

Farby
Horné a!bo(né plachty
Grafitová "ierna, pod&a RAL#9011 .
Bazaltová sivá, pod&a RAL#7012 /
Enciánová modrá, pod&a RAL#5010 /
Bo(né oblo%enie
Grafitová "ierna, pod&a RAL#9011 .
Bazaltová sivá, pod&a RAL#7012 /
Enciánová modrá, pod&a RAL#5010 /
Zna(kovacie pásiky
Biela .
2ltá /
Oran%ová /
.ervená /

 =0 'tandard
 =1 Volite&ne, nie pre DDF
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Plachtové tesniace límce
+iroká &kála mo%ností

Vyhotovenia DSL DSLR DSS DSSR DSN DSS-G DSSR-G DSN-G

Rampov! model (obr. strana 50/51) 0 0 0 0 0

Model na#vozovku (obr. strana 53 bod  ) 0 0 0

Vodiace rameno 0 0

No%nicové rameno 0 0 0 0

Montá% do v!klenku 0 0

Horn! diel so sklonom 0 0 0

Rovn! horn! diel 0 0 0

Zna"kovacie pásiky, po"et na#stranu 1 1 4 4 1 6 6 4

Montá% pod prístre$ok 0 0 0

Objednávacia 
&írka

+írka bo(nej 
plachty +írka (elného otvoru

2800
600 1600

700 1400

3000
600 1800

700 1600

3350
600 2150

700 1950

3500
600 2300

700 2100

Objednávacia 
v$&ka

V$&ka hornej 
plachty* V$&ka (elného otvoru

2800

900 1800 1900

1000 1700 1800

1200 1500 1600

3000

900 2000 2100

1000 1900 2000

1200 1700 1800

3500

900 2500 2600 2500 2600 2500

1000 2400 2500 2400 2500 2400

1200 2200 2300 2200 2300 2200

3750

900 2750 2850 2750 2850 2750

1000 2650 2750 2650 2750 2650

1200 2450 2550 2450 2550 2450

4500

900 3500 3600

1000 3400 3500

1200 3200 3300

Montá%ne h)bky

500 . . . . . .

600 / / / / / /

900 / / /

* Volite&ne sú horné plachty dostupné aj v#men$ích v!$kach, od#v!$ky 500#mm.
 =0 'tandard
 =1 Volite&ne
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Plachtové tesniace límce
Bez ty(í a!so zdvíhacou strechou

Vyhotovenia DDF

Rampov! model 0

Bo"né vankú$e 0

Stre$n! panel 0

Zna"kovacie pásiky biele, po"et na#stranu 1

Montá% pod prístre$ok 0

Objednávacie &írky +írka bo(nej plachty +írka (elného otvoru Vhodné pre predsadené komory

3300 600 2100 –

3400 600 2200 –

3500 600 2300 0

Objednávacia v$&ka V$&ka hornej plachty V$&ka (elného otvoru

3500 1000 2450

Bo(né vankú&e a!stre&n$ panel
S mimoriadne odoln!mi plachtami na#bo"n!ch 
vankú$och vyplnen!ch penou je tesniaci límec  
DDF alternatívou plachtového tesniaceho límca 
s#vodiacimi alebo no%nicov!mi ramenami. Bo"né 
vankú$e sa#pri nepresnom pristavení zatla"ia alebo 
vych!lia do strany bez po$kodenia. Bo"né plachty 
sú pripevnené k#bo"n!m vankú$om pomocou 
such!ch zipsov# . To umo%(uje jednoduchú 
a#cenovo v!hodnú v!menu pri po$kodeniach.  
Horn! diel je pohybliv! smerom nahor#  ,  
tzn. pri zdvíhaní pristaveného vozidla sa#mô%e 
pohybova) o#cca 550#mm nahor. Tvarom strechy 
odvádza DDF do strany.

Tip:
Rampové modely vo ve&kosti 3500 / 3500#mm  
sa#v praxi osved"ili svojou flexibilitou, preto%e  
tlak pristaveného nákladného vozidla v#tesniacom 
límci sa#dá optimálne rozlo%i). Preto si naplánujte 
potrebné priestorové po%iadavky pri návrhu budovy!
Pri radov!ch systémoch zoh&adnite dostato"ne ve&kú 
vzdialenos) medzi tesniacimi límcami, min. 100#mm.
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Nafukovacie tesniace límce
Pre opticky a!technicky najvy&&ie nároky

 Rámová kon&trukcia
Stre$né a#bo"né oblo%enie vyrobené z#tepelne izolovan!ch 
oce&ov!ch panelov s#hrúbkou 20#mm sú dostupné bu*  
vo farbe RAL#9006 biely hliník alebo RAL#9002 sivobiela, 
s#eloxovan!mi hliníkov!mi rohov!mi profilmi so zaoblen!m 
vzh&adom Softline.

 Plachta a!tkanina
Pásy plachty z#2-vrstvovej nosnej tkaniny s#hrúbkou 3#mm 
s#polyesterov!mi monofilov!mi vláknami a#s#obojstrannou 
povrchovou úpravou z#PVC chránia vankú$e v#pokojovej 
polohe. Vankú$e#pozostávajú z#trvalo elastického a#vyso-
kofrekven"ne zváraného plachtového materiálu odolného vo"i 
poveternostn!m vplyvom#vo farbe RAL#9011 grafitová "ierna.

!Nafukovacie horné a!bo(né vankú&e
V pokojovej polohe sú nafukovacie vankú$e sotva vidite&né. 
Pri pristavovaní nedochádza ku kontaktu s#nákladn!m 
vozidlom. Preto trocha nepresné pristavenie nevedie priamo 
k#po$kodeniu tesniaceho límca.

Dôle%ité:
Správna ve&kos) vankú$a zaru"uje optimálne utesnenie. 
D+%ka horného vankú$a a#$írka bo"n!ch vankú$ov musia  
by) dostato"né na#to, aby sa#na pristavené nákladné vozidlo 
vyvinul ur"it! tlak (mo%né sú $peciálne rozmery). Na druhej 
strane nesmú by) také dlhé alebo $iroké, aby sa#pri stla"ení 
deformovali.

Optimálny predn$ otvor v!pracovnej polohe
• 'írka o#200#mm men$ia ako $írka vozidla
• V!$ka o#100#mm men$ia ako v!$ka vozidla
Príli$ $iroké bo"né vankú$e sú zvlá$) nepriaznivé v#systéme 
DOBO. Mô%u sa#vysunú) dozadu a#zatla"i) na#otvorené dvere 
nákladného vozidla. To mô%e preká%a) alebo dokonca ohrozi) 
proces nakladania.

!Rolovate#ná plachta
Ako alternatíva k#hornému vankú$u ponúka elektricky 
rolovate&ná plachta vä"$iu flexibilitu s#rôznymi v!$kami 
vozidla. Typ RCH má d+%ku 2#m a#spú$)a sa#v samo"innej 
prevádzke. Vyhotovenie RCP s#d+%kou 3#m sa#prevádzkuje 
sú"asne s#bo"n!mi vankú$mi v#impulznom re%ime a#sleduje 
aj prípadn! pokles vozidla. T!m je v%dy zaru"ené dobré 
utesnenie.
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Ventilátor
V!konn! ventilátor je v#prevádzke po"as celého 
procesu nakladania a#zaru"uje tak rovnomerné 
utesnenie. Pre pripojenie je potrebné 1-fázové 
napájanie 230#V. Po vypnutí sa#vankú$e r!chlo 
stiahnu cez vnútorné napínacie lano a#protizáva%ia.

Obsluha
Nafukovací tesniaci límec mo%no pohodlne ovláda) 
komfortn!m ovládaním nakladacieho mostíka 460. 
Nekomplikovaná je aj integrácia do automatizovan!ch 
procesov. Alternatívne je mo%ná obsluha spína"om.

-ísla!
Horná plachta mô%e by) na#po%iadanie vybavená 
"íslami na#ozna"enie nakladacej rampy.

Zna(kovacie pásiky!
Bo"né plachty budú na#po%iadanie vybavené 
na#ka%dej strane tromi bielymi zna"kovacími pásikmi.

Rohové tesniace vankú&e
DAS#3 je $tandardne vybaven! rohov!mi tesniacimi 
vankú$mi s#penovou v!pl(ou na#utesnenie v#spodnej 
"asti medzi stenov!m pripojením a#bo"n!mi 
vankú$mi# .
Volite&ne sú dostupné nafukovacie rohové tesniace 
vankú$e#  ($tandardne pri vyhotoveniach so 
systémom DOBO). Tieto majú e$te lep$ie utesnenie 
na#nákladom vozidle. Preto%e nemajú v#pokojovom 
stave %iadny kontakt s#pristavujúcim sa#nákladn!m 
vozidlom, sú menej náchylné na#opotrebovanie.
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Nafukovacie tesniace límce
Vyhotovenia a!mo%nosti prevedenia

!Tesniaci límec DAS!3:  
rampov$ model
A% po pristavení nákladného vozidla nafúkne 
ventilátor tesniaci límec okolo vozidla a#úplne 
utesní lo%n! priestor v#priebehu nieko&k!ch 
sekúnd. Tento tesniaci límec sa#odporú"a 
predov$etk!m pre chladiarne a#pri dlh$ích dobách 
nakladania. Volite&ná konzola ochrany proti pádu#

 chráni rámovú kon$trukciu pred $kodami 
spôsoben!mi nájazdom. Pri vyhotovení 
s#montá%nou h+bkou 1200#mm je toto vybavenie 
$tandardné.

'tandardná ve&kos): 3600 / 3550#mm ($ / v), 
montá%na h+bka 850#mm, volite&ne 1200#mm
Predn! otvor nafúknut!: 2400 / 2550#mm ($ / v)
Predn! otvor v#pokojovom stave:  
3100 / 3150#mm ($ / v)

!Tesniaci límec DAS!3 DOBO: 
rampov$ model
Pre systém DOBO sa#tesniaci límec vyhotovuje 
ako dlh$í a#in$taluje sa#vo v!$ke vybrania pre 
pohyb dverí vozidla. Okrem toho je $tandardne 
vybaven! aj nafukovacími rohov!mi tesniacimi 
vankú$mi.

'tandardná ve&kos): 3600 / 3850#mm ($ / v), 
montá%na h+bka 850#mm, volite&ne 1200#mm
Predn! otvor nafúknut!: 2400 / 2850#mm ($ / v)
Predn! otvor v#pokojovom stave:  
3100 / 3450#mm ($ / v)

!Tesniaci límec DAS!G3:  
model na!vozovku
Model na#vozovku umo%(uje pri nenafúknut!ch 
vankú$och neobmedzen! prejazd do budovy.

'tandardná ve&kos): 3600 / 4700#mm ($ / v), 
montá%na h+bka 850#mm
Predn! otvor nafúknut!: 2400 / 3700#mm ($ / v)
Predn! otvor v#pokojovom stave:  
3100 / 4300#mm ($ / v)
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!Tesniaci límec DAS!3-N: 
vyhotovenie do v$klenku
Nafukovacie tesniace límce zabudované do v!klenku 
sú mimoriadne dobre chránené pred da%*ovou 
vodou a#snehom.

'tandardná ve&kos): 3600 / 3550#mm ($ / v)
Predn! otvor nafúknut!: 2400 / 2550#mm ($ / v)
Predn! otvor v#pokojovom stave: 3100 / 3150#mm 
($ / v)

 Tesniaci límec DAS!3-L: 
vyhotovenie pre predsadené komory
Vyhotovenie do v!klenku DAS3-L je ur"ené 
na#integráciu do predsadenej komory s#v!klenkom. 
V!sledkom je vizuálne prí)a%livá kombinácia, v#ktorej 
je tesniaci límec optimálne chránen! pred da%*ovou 
vodou a#za)a%ením snehom.

'tandardná ve&kos): 3600 / 3550#mm ($ / v)
Predn! otvor nafúknut!: 2400 / 2550#mm ($ / v)
Predn! otvor v#pokojovom stave: 3100 / 3150#mm 
($ / v)

!Tesniaci límec DAK!3:  
s!pevn$mi bo(n$mi vankú&mi
DAK#3 je v!hodná kombinácia pevn!ch bo"n!ch 
vankú$ov a#nafukovacieho horného vankú$a 
s#oblo%ením z#tepelne izolovan!ch oce&ov!ch 
panelov s#hrúbkou 20#mm. Tento tesniaci límec 
sa#odporú"a najmä pre zavesen! tovar pri 
$tandardizovanom vozovom parku. Bo"né vankú$iky 
vyplnené penou dokonale utesnia boky. V!$kovo 
ostáva nakladací otvor v*aka nafukovaciemu 
hornému vankú$u úplne vo&n!, aby sa#tovar  
viedol na#dopravn!ch zariadeniach priamo *alej.

'tandardná ve&kos):
3600 / 3500 / 350 / 850#mm ($ / v / h)
Pri nafúknut!ch horn!ch vankú$och: 
2400 / 2500#mm ($ / v)
Predn! otvor v#pokojovom stave:  
2400 / 3100#mm ($ / v)
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Vankú'ové tesniace límce
Vyhotovenia a!detaily
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Pri $tandardizovan!ch rozmeroch vozidla ponúkajú 
vankú$ové tesniace límce vynikajúce mo%nosti 
utesnenia. Pri plánovaní zohrávajú úlohu okrem 
vyhovujúceho tvaru aj *al$ie dva aspekty:

Vankú$ové tesniace límce nielen%e utes(ujú prechod 
od#zadnej strany nákladného vozidla do budovy, ale 
aj vzduchovú medzeru medzi nákladn!m vozidlom 
a#otvoren!mi dverami. Nákladné vozidlo tla"í 
na#vankú$e, "o spôsobuje, %e#vankú$e vy"nievajú  
do nakladacieho otvoru. Vankú$ové tesniace límce 
preto nie sú vhodné pre nákladné vozidlá s#hornou 
vyklápacou "as)ou.

#Pri pristavovaní sa#vankú$e nemajú zatla"i)  
viac ako 50#mm, aby sa#nepo$kodili nadmern!m 
kompresn!m tlakom. Preto je dôle%ité, aby bola 
montá%na h+bka nájazdov!ch nárazníkov v#správnom 
pomere k#montá%nej h+bke vankú$ov. Pomocou 
konzol nárazníkov sa#dá rozdiel &ahko kompenzova). 
Zoh&adnite v!slednú zv!$enú vzdialenos) medzi 
vozidlom a#rampou, v#prípade potreby pri v!bere 
d+%ky chlopní nakladacieho mostíka.

Vankú&e
Vankú$e sú vyplnené PU penou. Spolu so stabiln!m 
základn!m rámom a#vysokokvalitn!m oplá$tením 
z#plastov!ch plachiet vystu%en!ch tkaninou tvoria 
vankú$e odolnú jednotku.
Vertikálne vankú$e mô%u by) pravouhlé#  alebo 
$ikmé# . Skosené vankú$e sú jednoduch!m 
rie$ením, ak je existujúca brána príli$ $iroká.

V prípade potreby sú dostupné aj $peciálne tvary# . 
Pri sklone vozovky sú mo%né napríklad vyhotovenia 
vankú$ov s#kompenza"n!m sklonom.
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!Typ!DFH
Pri tomto vyhotovení s#pevn!mi bo"nicami  
a#horn!mi vankú$mi sa#nákladné vozidlo pohybuje 
na#nakladanie a#vykladanie proti penov!m  
vankú$om s#u% otvoren!mi dverami.

'tandardná ve&kos): 2800 / 2500 / 250#mm ($ / v / h)
Predn! otvor: 2200 / 2200#mm ($ / v), so skosen!mi 
vankú$mi 2040, resp. 1900 / 220#mm ($ / v)

!Typ!DFC
Tento tesniaci límec s#pevn!mi bo"n!mi vankú$mi, 
horn!mi vankú$mi s#dodato"nou hornou plachtou  
je vhodn! pre men$ie nákladné vozidlá s#rôznymi 
v!$kami karosérií a#pre haly s#vysok!mi nakladacími 
bránami.

'tandardná ve&kos): 2800 / 3000 / 250#mm ($ / v / h) 
Predn! otvor: 2200 / 2200#mm ($ / v),  
pri skosen!ch vankú$och 2040,  
resp. 1900 / 220#mm ($ / v)

Farby
Vankú&e
Grafitová "ierna, pod&a RAL#9011 .
Nájazdové pásiky
Biela .
2ltá /
Oran%ová /
.ervená /

 =0 'tandard
 =1 Volite&ne

Biela

2ltá

Oran%ová

.ervená

Grafitová "ierna, pod&a RAL#9011
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Vankú'ov$ tesniaci límec BBS
+peciálne rie&enia pre zásielkové slu%by a!pre dodávky

Ak majú by) v$etky rampy v#rovnakej v!$ke, nastavenie  
úrovne vozovky je dobr!m rie$ením pre prispôsobenie  
sa#rôznej v!$ke lô%ka.

'peciálne zadné tvary mal!ch dopravn!ch 
prostriedkov, napr. u dodávate&ov balíkov vy%adujú 
individuálne rie$enia. Vankú$ov! tesniaci límec BBS 
bol $peciálne vyvinut! pre zadnú "as) Mercedes 
Sprinter (od roku v!roby 2006) a#identick! VW 
Crafter (do roku 2017). Tesniaci límec BBS je, 
samozrejme, dostupn! pre sú"asné modely, ako aj 
v#*al$ích vyhotoveniach. Potrebujete individuálne 
rie$enie pre svoj vozov! park? Kontaktujte nás.

#Vankú$e vyplnené penou umo%(ujú optimálne 
utesnenie oto"n!ch dverí s#uhlom otvárania 180°, 
ako aj 270°.

#Horn! vankú$ je vybaven! vybraním pre 
pristavovanie vozidiel bez ich po$kodenia so zadnou 
kamerou. V závislosti od#polohy kamery mô%e by) 
horn! vankú$ namontovan! s#vybraním smerom 
nadol alebo nahor. Taktie% je mo%né vyhotovenie  
bez vybrania.

#Na po%iadanie mô%e by) priestor medzi rampou 
a#vozidlom optimálne utesnen! spodn!m 
vankú$om#DUC.
Alternatívne ku spodnému vankú$u#DUC chráni 
gumov! rampov! profil#GD1 hranu rampy. Montá%na 
h+bka 70 – 75#mm (v závislosti od#typu in$talácie) 
poskytuje dostatok priestoru medzi vozidlom a#GD1 
na#umiestnenie dorazového uholníka mobilného 
nakladacieho mostíka.

#Pre nekryté nakladacie stanice je dostupn! 
ochrann! kryt#DWC.

Objednávací rozmer 
1600 / 1970 / 2250 / 190 / 350#mm ($ / v / h)
Predn! otvor 1200 / 1540 / 1800#mm ($ / v)

Dôle%ité:
Naplánujte v!$ku rampy s#rozmerom 650#mm, aby 
zodpovedala relatívne nízkej v!$ke lo%nej plochy.

Pozrite si krátky film „Tesniaci límec BBS“ 
na: www.hormann.sk/mediacentrum
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Tip:
Pre vozidlá so zadn!m nástupn!m schodíkom sa#odporú"a 
podjazd s#men$ou h+bkou na#nakladacej stanici. V podjazde 
sa#pripevní nájazdov! nárazník, napr. DB 15. Nastavte h+bku 
podjazdu a#nárazového nárazníka na#nástupn! schodík. Ke* 
dosiahne nástupn! schodík nájazdov! nárazník, vankú$e 
tesniaceho límca sa#nesmú zatla"i) viac ako 50#mm.
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Ochrana budov a!vozidiel
Nájazdové nárazníky sú nevyhnutnou 
sú"as)ou nakladacieho miesta. Chránia 
budovy a#vozidlá pred po$kodením 
dynamick!mi silami nákladného vozidla 
po"as pristavovania. Pre ú"innos) je 
rozhodujúce správne dimenzovanie, 
umiestnenie a#vyhotovenie kon$trukcie.

Optimálne umiestnenie
Nájazdové nárazníky sa#musia  
umiest(ova) tak, aby sa#k nim mohlo 
nákladné vozidlo pri pristavovaní  
&ahko dosta). Pomocou konzol nárazní-
kov mô%e by) poloha nárazníkov prispô-
sobená individuálnym po%iadavkám, 
napr. aby sa#umo%nila vy$$ia  
poloha pristavenia.

Kon&trukcia s!dlhou 
%ivotnos"ou
Frekvencia pristavovania vozového 
parku a#správanie pristavovania majú 
ve&k! vplyv na#%ivotnos) nájazdov!ch 
nárazníkov. Pri vy$$ích po%iadavkách 
sú správnou vo&bou nájazdové nárazníky 
z#PU alebo oce&ové nárazníky.

Nájazdové nárazníky, montá"ne dosky a%konzoly
V$hody v$robkov a!plánovania
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Oblasti pou"itia
Vhodn$ nájazdov$ nárazník pre ka%dú po%iadavku

Pre dlh&iu %ivotnos"  
pri vysokej frekvencii 
pristavovania
• Nájazdové nárazníky z!PU
• Oce#ové nájazdové nárazníky

Na ochranu pred 
po&kodením v!dôsledku 
pristavovacích síl
• Nájazdové nárazníky z!gumy

Koncepty nakladania  
pre systém DOBO
• Pohyblivé nájazdové nárazníky

,al$ie informácie nájdete na#strane#66.

,al$ie informácie nájdete na#strane#67.

,al$ie informácie nájdete na#strane#69.
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Nájazdové nárazníky
Tlmenie a!%ivotnos"

Nájazdové nárazníky z!gumy
DB!15!
Vzh&adom na#ve&kos), montá%nu h+bku a#kvalitu je toto 
vyhotovenie ideálne pre vä"$inu nakladacích miest.

DB!15!XL!
Tento mimoriadne dlh! nájazdov! nárazník je navrhnut! 
tak, aby sa#mohol da) namontova) na#vyv!$enú 
konzolu BCV#XL a#v závislosti od#vyhotovenia 
konzoly tie% poskytuje pristavovaciu plochu 100 
a%#300#mm aj nad úrov(ou rampy.

DB!20!
O nie"o vä"$ia montá%na h+bka vytvára vä"$iu 
vzdialenos) medzi vozidlom a#budovou. Okrem toho 
vy$$ia pevnos) materiálu poskytuje viac tlmenia 
a#dlh$iu %ivotnos).

Dôle%ité:
Pri v!bere nájazdového nárazníka DB#20 skontrolujte, 
"i na#lo%nej ploche zostáva dostato"ná h+bka pre 
dosadnutie chlopne nakladacieho mostíka, najmä  
pri nakladacích mostíkoch so zdvíhacím klinom.

VB!2!
Tento nájazdov! nárazník poskytuje flexibilitu, ktorá 
chráni va$u budovu. Ke* zostanú vozidlá pevne 
pristavené na#pristavovacom nárazníku, vznikajú  
pri nakladaní a#vykladaní v#dôsledku pohybu 
nákladného vozidla sily, ktoré spôsobujú zv!$ené 
opotrebenie pristavovacieho nárazníka. Nájazdov! 
nárazník VB#2 má dva ú"inky: Tlmí horizontálne 
pristavovacie sily ako nárazník a#svojím vertikálnym 
pohybom zni%uje trecie sily pohybujúceho 
sa#nákladného vozidla t!m, %e#sa#paralelne 
pohybuje. Gumov! nárazník sa#preto dá posúva) 
na#vertikálnej konzole 100#mm nahor a#nadol.

DB!25!
Nájazdové nárazníky v#tvare uholníka sú ideálne  
pre nakladacie miesta s#tesniacim límcom DAK#3.

DB!11!
Pre malé vozidlá alebo ako ochrana proti nárazom 
na#hale a#v hale sa#odporú"ajú nájazdové nárazníky 
v#tomto rozmere. Na pristavovanie nákladn!ch 
vozidiel neodporú"ame tieto vyhotovenia.

66



Nájazdové nárazníky z!PU
DB!15!PU!
Toto vyhotovenie má rovnaké rozmery ako nájazdov! 
nárazník z#gumy DB#15, ale je ove&a odolnej$í vo"i 
opotrebeniu. Nájazdov! nárazník DB#15 PU je 6 krát 
odolnej$í vo"i oderu pod&a ISO#4649 ako gumov! 
nárazník.

Oce#ové nájazdové nárazníky
SB!15 a!SB!20!
Tam, kde sú nájazdové nárazníky vystavované 
extrémnemu namáhaniu a#be%né nárazníky 
sa#deformujú príli$ r!chlo, sú oce&ové nárazníky 
Hörmann s#tlmením na#celej ploche tou správnou 
vo&bou. Uholníková ochranná doska na#nárazníku 
rovnomerne rozlo%í silu z#pribli%ujúceho sa#nákladného 
vozidla po celom povrchu nárazníka a#ú"inne ho 
chráni pred opotrebovaním. 'peciálna vlastnos)  
pri nájazdov!ch nárazníkoch SB#15 a#SB#20:  
Za oce&ov!m plechom zais)uje tzv. „Okta nárazník“ 
s#ôsmimi vzduchov!mi komorami ve&mi dobré 
tlmiace vlastnosti.

SB!15!XL!
Mimoriadne dlhá kombinácia plnogumového 
nárazníka a#uhlovej ochrannej dosky vyrobenej 
z#ocele je ako nájazdov! nárazník DB#15#XL ur"ená 
na#montá% na#vyv!$enú konzolu BCV#XL a#ponúka 
v#závislosti od#vyhotovenia konzoly pristavovaciu 
plochu a%#max. 300#mm nad úrov(ou rampy. 
Dôle%ité: Stavebn! objekt musí by) dostato"ne 
staticky dimenzovan!, kontinuálny a#predov$etk!m 
presne pravouhlo preveden!, aby bolo mo%né 
správne odvádza) pristavovacie sily.

SBM!
Podobne ako VB#2, aj tento oce&ov! nárazník mo%no 
posúva) na#konzole vertikálne 100#mm smerom 
nahor a#nadol.

SB!25!
Oce&ové nárazníky sú dostupné aj v#uhlovom tvare. 
Dbajte na#to, %e#pri tomto vyhotovení sa#plnogumov! 
nárazník deformuje za oce&ovou doskou menej 
a#preto sa#do stavebného objektu odvádza vä"$ia 
sila. Z tohto dôvodu musí by) stavebn! objekt 
dostato"ne staticky dimenzovan!.

6 x
vy!!ia odolnos" 

vo#i oderu
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Montá"ne dosky a%konzoly
Na optimálne pripevnenie nájazdov$ch nárazníkov k!budove

Montá%ne dosky
!BMP!DB, 250 0 500!mm pre nájazdov$  

nárazník DB!15 (PU), DB!20, SB!15, SB!20
Montá%ne dosky sa#odporú"ajú na#optimálne 
pripevnenie nájazdov!ch nárazníkov k#novostavbe. 
Sú v$ak vhodné aj na#renováciu, napr. ak do$lo 
k#po$kodeniu stavebného objektu.

!BMPS!DB, 195 0 500!mm pre nájazdov$ 
nárazník DB!15 (PU), DB!20, SB!15, SB!20
Toto vyhotovenie je optimálnym rie$ením, 
ak#okrajov! uholník rámu nakladacieho mostíka 
dosadá na#stavebn! objekt. Montá%na doska 
s#hrúbkou 5#mm sa#namontuje ved&a okrajového 
uholníka, "ím sa#zabráni prenosu nájazdov!ch  
síl na#základn! rám.

Montá%ne konzoly
!BCH pre nájazdov$ nárazník DB !15 (PU), DB!20, 

SB!15, SB!20
Pomocou montá%nej konzoly BCH sa#zvä"$uje 
vzdialenos) medzi budovou a#vozidlom. Je dostupná 
v#rôznych montá%nych h+bkach a#"asto sa#pou%íva 
v#spojení s#nakladacou zadnou "as)ou. V kombinácii 
s#vankú$ov!mi tesniacimi límcami zais)ujú, aby 
vankú$e neboli príli$ hlboko stla"ené. Pri $ikmom 
sklone k#budove a#malom otvore brány mô%e by) 
potrebná vä"$ia vzdialenos), aby sa#zabránilo tomu, 
%e#nákladné vozidlo narazí do budovy. Uistite sa, 
%e#je k#dispozícii dostato"ná dosadacia plocha pre 
chlop(u alebo dostato"ná d+%ka chlopne 
nakladacieho mostíka!

Na po%iadanie dodávame aj $peciálne prevedenia, 
napr. na#vytvorenie bezpe"nostnej zóny medzi 
rampou a#vozidlom.

!BCV a!BCV!XL pre nájazdov$ nárazník DB!15 
(PU), DB!20, SB!15, SB!20, ako aj DB!15!XL, 
SB!15!XL
Pomocou konzoly BCV mô%e by) nájazdov! nárazník 
umiestnen! vy$$ie. Mimoriadne dôle%ité je pritom 
spojenie le%iace v#jednej rovine s#oboma dosadacími 
plochami stavebného objektu a#spo&ahlivé ukotvenie, 
aby sa#stavebn! objekt nevylomil. Pou%ívajte 
prednostne gumové nárazníky.
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Pohyblivé nájazdové nárazníky
S ve#kou oblas"ou pohybu Len u firmy Hörmann

VBV5 s#posuvnou konzolou 
a#automatick!m odblokovaním

Nájazdové nárazníky
VBV4!
Nárazník z#PU je pru%ne pohybliv! na#posuvnej 
konzole. Pri pristavovaní sa#nachádza 
na#$tandardnej úrovni a#potom ho mo%no stla"i) 
na#ni%$iu úrove( a#zablokova) tak, aby sa#dali  
otvori) dvere nákladného vozidla. VBV4 sa#pou%íva  
v!lu"ne pri systéme DOBO, pozri stranu 38 – 41.
Okrem nájazdového nárazníka a#konzoly zah3(a 
rozsah dodávky aj rukovä) pre bezpe"né státie 
pri#stla"ení nárazníka.

VBV5!
Patentovan! systém VBV5 pozostáva z#2 nájazdov!ch 
nárazníkov z#PU na#posuvnej konzole s#elektronicky 
podporovan!mi hydraulick!mi plynov!mi pru%inami 
a#2 rukovätí. Podobne ako pri VBV4, nárazník 
na#posuvnej konzole je pru%ne pohybliv!. VBV5 má 
v$ak automatické odblokovanie: Akonáhle sú dvere 
zatvorené, nárazník sa#vráti do v!chodiskovej 
polohy. Takto je v%dy zaru"ená správna poloha pri 
pristavovaní. V!hoda oproti plne automatizovan!m 
systémom: Pri otvorenej bráne nie sú %iadne 
neo"akávané pohyby nárazníka.

VBV5 mo%no pou%i) ako pru%iaci nárazník a#na 
nabehnutie nad úrove( rampy. VBV5 sa#tie% v!borne 
hodí pre systém DOBO, pozri strana 38 – 41.
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Nájazdové nárazníky
Program

Program nájazdov!ch nárazníkov Hörmann je tak kompaktn!, ako aj vysokokvalitn! a#má správne  
rie$enie pre ka%dú po%iadavku.

Nájazdové nárazníky, montá%ne dosky a#konzoly sú vhodné pre pristavovacie sily do 100#kN.

Nájazdové nárazníky DB!11 DB!15 DB!15!XL DB!20 VB!2 DB!25 DB!15!PU VBV4 VBV5 SB!15 SB!20 SB!15!XL SBM SB!25

Pru%enie / tlmenie 4 444 444 4444 444 444 4444 4444 4444 4444 44444 44 4444 44

2ivotnos) 4 444 444 444 4444 444 4444 4444 4444 44444 44444 44444 44444 44444

Investi"né náklady 4 44 44 44 4444 44 444 4444 44444 444 444 4444 4444 4444

Legenda: 4 nízka a%#44444 vysoká

Nájazdové nárazníky DB!11 DB!15 DB!15!XL DB!20 VB!2 DB!25 DB!15!PU VBV4 VBV5 SB!15 SB!20 SB!15!XL SBM SB!25

Rozmery 80 / 490 / 90 250 / 500 / 100 250 / 750 / 100 250 / 500 / 140 250 / 595 / 149 450 / 180 / 100 250 / 500 / 100 250 / 682 / 165 250 / 682 / 195 277 / 518 / 112 277 / 518 / 152 277 / 768 / 112 277 / 610 / 161 490 / 220 / 490 / 
220 / 115

Gumen! nárazník 0 0 0 0 0 0

Nárazník z#PU 0 0 0

Oce&ov! nárazník s Okta 
nárazníkom

s Okta 
nárazníkom

0 s Okta 
nárazníkom

0

Vhodné pre nakladacie rampy len malé vozidlá 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pohyblivé 0 0 0 0

Pristavenie nad úrov(ou s BCV s BCV#XL s BCV s BCV 0 0 s BCV s BCV s BCV#XL

Vhodn! pre systém DOBO 0 0

Montá% na#závitové puzdrá 
na#zaliatie do betónu

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Montá% so závrtnou kotvou 
na#betón

0 0 s BCV#XL 0 0 0 0 chemické kotvy chemické kotvy 0 0 0 0

Montá% na#oce&ovú podestu 0 s BVC#XL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Montá% na#montá%nu dosku 
BMP / BMPS

0 0 0 0 0

Vhodné pre montá% na#BCH 0 0 0 0 0

Konzoly nárazníka 
horizontálne BCH

H+bka konzoly 45 – 65 – 85 – 105 – 150 – 200 – 300 – 360 – 400 – 500 – 520

Montá% v!lu"ne na#betón

Konzoly nárazníka 
vertikálne BCV / BCV XL

Montá%na v!$ka nad úrov(ou 
podesty

100 – 120 – 150 – 200 – 250 – 300

Montá% na betón, podestu

v$etky rozmery v#mm
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Program nájazdov!ch nárazníkov Hörmann je tak kompaktn!, ako aj vysokokvalitn! a#má správne  
rie$enie pre ka%dú po%iadavku.

Nájazdové nárazníky, montá%ne dosky a#konzoly sú vhodné pre pristavovacie sily do 100#kN.

Nájazdové nárazníky DB!11 DB!15 DB!15!XL DB!20 VB!2 DB!25 DB!15!PU VBV4 VBV5 SB!15 SB!20 SB!15!XL SBM SB!25

Pru%enie / tlmenie 4 444 444 4444 444 444 4444 4444 4444 4444 44444 44 4444 44

2ivotnos) 4 444 444 444 4444 444 4444 4444 4444 44444 44444 44444 44444 44444

Investi"né náklady 4 44 44 44 4444 44 444 4444 44444 444 444 4444 4444 4444

Legenda: 4 nízka a%#44444 vysoká

Nájazdové nárazníky DB!11 DB!15 DB!15!XL DB!20 VB!2 DB!25 DB!15!PU VBV4 VBV5 SB!15 SB!20 SB!15!XL SBM SB!25

Rozmery 80 / 490 / 90 250 / 500 / 100 250 / 750 / 100 250 / 500 / 140 250 / 595 / 149 450 / 180 / 100 250 / 500 / 100 250 / 682 / 165 250 / 682 / 195 277 / 518 / 112 277 / 518 / 152 277 / 768 / 112 277 / 610 / 161 490 / 220 / 490 / 
220 / 115

Gumen! nárazník 0 0 0 0 0 0

Nárazník z#PU 0 0 0

Oce&ov! nárazník s Okta 
nárazníkom

s Okta 
nárazníkom

0 s Okta 
nárazníkom

0

Vhodné pre nakladacie rampy len malé vozidlá 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pohyblivé 0 0 0 0

Pristavenie nad úrov(ou s BCV s BCV#XL s BCV s BCV 0 0 s BCV s BCV s BCV#XL

Vhodn! pre systém DOBO 0 0

Montá% na#závitové puzdrá 
na#zaliatie do betónu

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Montá% so závrtnou kotvou 
na#betón

0 0 s BCV#XL 0 0 0 0 chemické kotvy chemické kotvy 0 0 0 0

Montá% na#oce&ovú podestu 0 s BVC#XL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Montá% na#montá%nu dosku 
BMP / BMPS

0 0 0 0 0

Vhodné pre montá% na#BCH 0 0 0 0 0

Konzoly nárazníka 
horizontálne BCH

H+bka konzoly 45 – 65 – 85 – 105 – 150 – 200 – 300 – 360 – 400 – 500 – 520

Montá% v!lu"ne na#betón

Konzoly nárazníka 
vertikálne BCV / BCV XL

Montá%na v!$ka nad úrov(ou 
podesty

100 – 120 – 150 – 200 – 250 – 300

Montá% na betón, podestu

v$etky rozmery v#mm
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Cielené a!sústredené 
pristavovanie
Vedenia kolies alebo pomôcka  
pri nájazde Light Guide pomáhajú 
vodi"ovi pri pristavovaní a#zabra(ujú 
po$kodeniu vozidla a#rampy. 
Zabezpe"ujú tak funk"nos) tesniaceho 
límca a#t!m zni%ujú tepelné straty 
vetraním.

Podlo"né kliny, pomôcky pri nájazde a%podpora pristavenia
V$hody v$robkov a!plánovania

,al$ie informácie nájdete na#strane#76.

Zabezpe(enie vozidiel proti 
samovo#nému pohybu
Aj ke* je nákladné vozidlo dobre 
pristavené, mô%e po"as procesu 
nakladania stále meni) svoju polohu, 
napr. brzdením vysokozdvi%ného  
vozíka pri jazde dovnútra a#von. Aby 
ste tomu zabránili a#predi$li nehodám, 
odporú"ame pou%íva) podlo%né kliny.

Riadená podpora pri 
pristavovaní
Elektronické pomôcky pri pristavovaní 
pomáhajú vodi"ovi signaliza"n!mi 
svetlami pri pribli%ovaní sa#k rampe. 
Vodi" sa#mô%e presnej$ie a#bezpe"nej$ie 
pristavi) a#zna"ne sa#zni%uje riziko 
po$kodenia rampy a#vozidla.

,al$ie informácie nájdete na#strane#74.

,al$ie informácie nájdete na#strane#75.

72



Ochrana pred &kodami 
spôsoben$mi nájazdom
Robustné ozna"ovacie st+piky 
zabra(ujú nákladn!m po$kodeniam 
brán a#tesniacich límcov pri nájazde  
v interiéri a exteriéri.

,al$ie informácie nájdete na#strane#77.

Bezpe(nos" v*aka 
signálnym svetlám
Nedostato"n! vizuálny kontakt 
na#nakladacej stanici obmedzuje 
komunikáciu medzi vodi"om 
nákladného vozidla a#personálom 
skladu. Signálne svetlá v interiéri a 
exteriéri poskytujú vizuálne informácie, 
napr. o#tom, %e#nákladné vozidlo 
dosiahlo polohu pristavenia  
a#je zaistené.

,al$ie informácie nájdete na#strane#77.

Svetlé pracovné prostredie
V nákladnom priestore nákladného 
vozidla nie je zvy"ajne dostato"né 
dodato"né osvetlenie. Dobré  
osvetlenie nakladacieho priestoru 
po"as d(a aj noci zabezpe"ujú svetlá 
pre nakladanie s#oto"n!m ramenom. 
Proces nakladania je omnoho  
r!chlej$í a#zabra(uje sa#po$kodeniu 
prepravovaného tovaru.

,al$ie informácie nájdete na#strane#77.
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Pomôcky pri nájazde
Pomôcky pri nájazde cielene podporujú vodi"a pri 
sústredenom pristavovaní na#nakladacom mieste. 
Spolo"nos) Hörmann ponúka $irokú $kálu mo%ností, 
ako sú vedenia kolies z#ocele alebo tie% optická 
pomôcka pri nájazde Light Guide. Vysoké a#dlhé 
vedenie kolies zo zásady poskytuje maximálne 
vedenie. V závislosti od#miestnych podmienok  
mô%e by) u%ito"né pou%i) men$ie vyhotovenie.

Priame vedenie kolies WSM!  má priemer  
cca 115#mm pri v!$ke 220#mm.

Vä"$iu stabilitu a#dlh$iu %ivotnos) priná$a 
vyhotovenie WBM!  s#priemerom 170#mm, v!$kou 
320#mm a#3 upev(ovacími bodmi. Oblúkov!m 
vedením sa#vytvára usmer(ova) nájazdu.  
Vedenie je dostupné v#rôznych d+%kach.

Tam, kde je rozhodujúca nízka stavebná v!$ka, napr. 
pri jednoduch!ch nájazdoch a#v!jazdoch v!menn!ch 
korieb, je vyhotovenie WBL!  ideálne, takisto 
zakrivené, ale s#priemerom cca 115#mm a#v!$kou  
iba 180#mm.

Pomôcka pri nájazde Light Guide!  vyu%íva 
energeticky úspornú technológiu LED-Technik 
a#ukazuje vodi"ovi cestu k#rampe aj v#tme alebo  
pri zhor$enej vidite&nosti v#dôsledku zrá%ok.

Pomôcky pri nájazde
Cielené a!bezpe(né pristavovanie
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Podlo"né kliny
Bezpe(nos" pri práci pre nakladacie miesto

Podlo%né kliny
Podlo%né kliny sú najjednoduch$ím spôsobom, ako 
predís) samovo&nému pohybu nákladného vozidla.
Typ WR!  je vybaven! 7#m dlhou re)azou a#dr%iakom 
na#uschovanie. Typ WRH!  je dodato"ne vybaven! 
obslu%nou rukovä)ou pre &ah$iu manipuláciu.
Ak sa#chcete uisti), %e#sa#podlo%n! klin pou%íva 
správne, odporú"ame vyhotovenie so sníma"om 
WSPG! . Sníma" vizuálne monitoruje kontakt 
s#pneumatikou a#pri chybnom kontakte zabra(uje 
prevádzke nakladacieho mostíka. Integrovan! polohov! 
sníma" navy$e zabezpe"uje, aby podlo%n! klin 
vydával signál „nákladné vozidlo zaistené“ iba vtedy, 
ke* jeho základ(a dosadá na#zem. Elektronika je 
dobre chránená pred mechanick!m po$kodením. 
Prípojka je vybavená od&ah"ením )ahu.

WSPG mo%no pod&a potreby pripoji) rôznymi 
spôsobmi:
• ku ka%dému ovládaniu nakladacích  

mostíkov Hörmann
• k ovládaniu brány
• k ovládaniu MWBC, s#alebo bez podpory 

pristavovania DAP.
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Systémy podpory pristavovania opatrne vedú vodi"a 
k#rampe pomocou signálnych svetiel, tak%e vodi" 
mô%e cielene obmedzova) r!chlos) pribli%ovania, 
a#tak chránia pred $kodami spôsoben!mi nájazdom.
K!m asistent pristavovania HDA-Pro je vhodn! iba 
na#pristavovanie so zatvoren!mi dverami nákladn!ch 
vozidiel (systémy DOBO v#hale), systém DAP#  
mo%no pou%íva) univerzálne. ,al$ie informácie 
k#systému HDA-Pro pozri na#strane  41.

DAP s!ovládaním DAPC!
Robustné rameno systému DAP je vybavené  
jednou alebo dvoma sveteln!mi závorami v#závislosti 
od#po%iadaviek, ktoré zis)ujú vzdialenos) vozidla.  
Pri vybavení s#2 fotobunkami sa#signálne svetlo pri 
pribli%ovaní sa#k rampe prepína zo zelenej na#%ltú. 
Hne* ako sa#signálne svetlo rozsvieti na"erveno, 
dosiahla sa#poloha pristavenia. Volite&ne je mo%né, 
aby pri nedostato"nom poh&ade z#vnútorného 
priestoru smerom von signaliza"né svetlo 
signalizovalo, %e#mô%e by) otvorená brána. Aby 
vodi" vedel po procese nakladania, kedy mô%e 
bezpe"ne opusti) rampu, dostane zelen! signál 
hne*, ako sa#brána znova zatvorí.

Rozsah spínania je nastavite&n!. Odporú"ame rozsah 
spínania zo zelenej na#%ltú medzi 500 a%#1000#mm 
pred rampou a#"ervenú na#50 a%#100#mm.

Rameno má d+%ku 500#mm, na#po%iadanie 1000#mm, 
napr. pri konzolách nárazníka.

Alternatívne alebo dodato"ne mô%e by) rameno#DAP 
vybavené 3-farebn!m LED signálnym st+pikom 
zelená / %ltá / "ervená, 24#V.

DAP s!ovládaním MWBC!
Systém DAP v#kombinácii s#ovládaním MWBC 
ponúka mno%stvo *al$ích mo%ností, ako napríklad:
• Volite&ne: pripojenie podlo%ného klina  

so sníma"om
• Volite&ne: pripojenie nafukovacieho tesniaceho 

límca pre automatické zapínanie a#vypínanie
• Stavové hlásenia v#hale pomocou LED  

svetiel na#ovládaní
• Volite&né: pripojenie signálnej húka"ky 

na#akustické varovanie
• Funkcie uvo&(ovania, tak%e bránu je mo%né  

napr. otvori) len vtedy, ke* je dosiahnutá 
a#zaistená poloha pristavenia.

500 - 1500500 - 1500500 - 1500

Podpora pristavovania DAP
Cielené a!bezpe(né pristavovanie
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Ozna(ovacie st)piky!
Ozna"ovacie st+piky sú v#interiéri a#exteriéri 
zmysluplnou investíciou. Zabra(ujú nákladnému 
po$kodeniu tesniacich límcov na#vozovke alebo 
na#budove.

LED signálne svetlá!
Dodato"ná vizuálna kontrola je zabezpe"ená 
kombináciou so signaliza"n!m systémom. LED 
signálne svetlá Hörmann sú energeticky úsporné, 
ve&mi odolné a#&ahko rozpoznate&né aj na#priamom 
slne"nom svetle. Vo vonkaj$om priestore mô%e vodi" 
v#závislosti od#systému r!chlo vidie), "i dosiahol 
svoju polohu pristavenia alebo "i sa#skon"il proces 
nakladania a#mô%e bezpe"ne odís). Signálne svetlá 
je mo%né pod&a potreby kombinova) s#ovládaniami 
brán Hörmann, s#ovládaním nakladacieho mostíka 
460#S/T a#systémami pristavovania.

Svetlá pre nakladanie!
Svetlá pre nakladanie umo%(ujú bezpe"né a#svetlé 
pracovné prostredie a#dobré osvetlenie nakladacieho 
priestoru, aj v#noci. Pre dobré a#rovnomerné osvetlenie 
odporú"ame energeticky úsporné LED svietidlo do 
nakladacieho priestoru DL#1400 s#príkonom 30#W.

Ozna!ovacie st(piky, signálne svetlá a%svetlá pre nakladanie
Bezpe(nos" pri práci pre nakladacie miesto
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Program v!robkov Hörmann
V!etko od jedného dodávate"a pre Va!u stavbu objektu

Sekcionálne brány

Rolovacie brány  
a rolovacie mre#e

R$chlobe#né brány

Nakladacia technika

Posuvné brány z ocele  
a z u!"achtilej ocele

Dvere pre v$stavbu objektov  
z  ocele / u!"achtilej ocele

Oce"ové zárubne  
s vysokohodnotn$mi, dreven$mi 
funk%n$mi dverami Schörghuber

Dvere pre v$stavbu objektov  
s rúrov$m rámom

Automatické posuvné dvere

Okná pre prieh"ad

Brány pre hromadné gará#e

Dopravné st&piky  
a dopravné zábrany

Závory a pokladni%né systémy
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Program v!robkov Hörmann
V!etko od jedného dodávate"a pre Va!u stavbu objektu

Sekcionálne brány

Rolovacie brány  
a rolovacie mre#e

R$chlobe#né brány

Nakladacia technika

Posuvné brány z ocele  
a z u!"achtilej ocele

Dvere pre v$stavbu objektov  
z  ocele / u!"achtilej ocele

Oce"ové zárubne  
s vysokohodnotn$mi, dreven$mi 
funk%n$mi dverami Schörghuber

Dvere pre v$stavbu objektov  
s rúrov$m rámom

Automatické posuvné dvere

Okná pre prieh"ad

Brány pre hromadné gará#e

Dopravné st&piky  
a dopravné zábrany

Závory a pokladni%né systémy
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Hörmann: Kvalita bez kompromisov

Ako jedin! v!robca na medzinárodnom trhu ponúka skupina  
Hörmann v"etky dôle#ité montá#ne $asti z jednej ruky. Vyrábané  
sú vo vysoko"pecializovan!ch závodoch, pod%a najnov"ieho  
stup&a rozvoja techniky. Celoplo"n!m pokrytím Európy svojimi  
v!robn!mi závodmi a servisnou sie'ou a svojou prítomnos'ou  
v Amerike a v Ázii je firma Hörmann Va"ím v!znamn!m partnerom  
pre vysokohodnotné stavebné v!robky. V kvalite bez kompromisov.

GARÁ!OVÉ BRÁNY

POHONY

PRIEMYSELNÉ BRÁNY

NAKLADACIA TECHNIKA

DVERE

ZÁRUBNE

Hörmann KG Amshausen, Nemecko

Hörmann KG Dissen, Nemecko

Hörmann KG Werne, Nemecko

Hörmann Tianjin, !ína

Hörmann KG Antriebstechnik, Nemecko

Hörmann KG Eckelhausen, Nemecko

Hörmann Alkmaar B.V., Holandsko

Hörmann LLC, Montgomery IL, USA

Hörmann KG Brandis, Nemecko

Hörmann KG Freisen, Nemecko

Hörmann Legnica Sp. z o.o., Po"sko

Hörmann Flexon LLC, Burgettstown PA, USA

Hörmann KG Brockhagen, Nemecko

Hörmann KG Ichtershausen, Nemecko

Hörmann Beijing, !ína

Shakti Hörmann Pvt. Ltd., India

Partner slovenského futbalu
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