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DOBRÉ DÔVODY PRE PRIEMYSELNÉ 
SEKCIONÁLNE BRÁNY HÖRMANN
NOVINKA. Konštrukčný rad 60 – Rýchlejšie – Inteligentnejšie – Bezpečnejšie

Otváranie brány až do 1 m/s: 
Najrýchlejšia sekcionálna 
brána od európskej špičky



Turborýchle otváranie brány až do 1 m/s:
Priemyselné sekcionálne brány BR 60
S novým konštrukčným radom 60 priemyselných sekcionálnych brán sa dajú realizovať rýchlosti otvárania  
až do 1 m/s. Zvýšená rýchlosť sa postará o nižšie tepelné straty. Zrýchľujú a tým sa stávajú efektívnejšími  
aj vnútropodnikové procesy. Novú generáciu priemyselných sekcionálnych brán je možné navyše prvýkrát 
integrovať aj do konceptov digitálneho servisu a údržby na diaľku.
S online portálom SmartControl získate komplexný bezstarostný balíček pre trvalo stabilné logistické  
procesy okolo vášho bránového systému. Týmto sa znižujú doby prestojov vďaka prezieravej výmene 
opotrebovaných dielov. Naše nové priemyselné brány presviedčajú nasledujúcimi výhodami:

Tiché otváranie a zatváranie

Sériovo dvojité vodiace kladky na najvyššej 
lamele zabezpečujú tichý chod brány, najmä  
pri zatváraní.

Plná výška prejazdu 
■ NOVINKA

Účinná tepelná izolácia

Vysoko kvalitné tesnenia znižujú tepelné straty.  
Až o 21 % lepšiu tepelnú izoláciu získate 
s voliteľným pripojením zárubne ThermoFrame, 
ktoré navzájom termicky oddeľuje zárubňu  
a murivo.

Komfortné riešenia pohonov

V závislosti od požiadavky vám ponúkame 
perfektne zosúladené riešenia pohonov 
s vhodným bezpečnostným vybavením, 
pomôckami na obsluhu a so zdrojmi signálu.

Turborýchle otváranie brány 
■ NOVINKA

Nový hriadeľový pohon WA 500 FU sa postará  
o optimalizáciu pracovných postupov vďaka 
vysokej rýchlosti otvárania až do 1 m/s  
a tým o zrýchlenie logistických procesov  
a zníženie tepelných strát.
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Chod brány s mimoriadnou odol
nosťou proti opotrebeniu ■ NOVINKA

Nová konštrukcia zárubne s veľkým 
oblúkom vodiacej koľajnice a optimálne 
dimenzovanými vodiacimi kladkami šetrne  
chráni mechaniku brány.

Nové kovanie pre nízky preklad umožňuje pri 
optimálnych podmienkach plnú výšku prejazdu, 
a to pri potrebe prekladu len 200 mm. 

Len u firmy Hörmann

Len u firmy Hörmann

Len u firmy Hörmann

Oblúk vodiacej koľajnice s rozmerom 
510 mm

Dvojité vodiace kladky na najvyššej 
lamele brány



Efektívne monitorovanie uzatváracej  
hrany zvyšuje bezpečnosť. Voliteľná 
predbiehajúca svetelná závora reaguje 
bezkontaktne na pohyby a prekážky  
a bezpečne zastaví bránu.

Inteligentné nastavenie brány 
■ NOVINKA

S vybavením SmartControl získavate 
prostredníctvom webového prehliadača 
technickú analýzu brány so všetkými dôležitými 
informáciami. Rýchle uvedenie do prevádzky pri 
nových inštaláciách je s aplikáciou BlueControl 
možné prevzatím šablón parametrov.

Aby sa znížilo riziko zakopnutia, získavate 
mimoriadne plochý prah z ušľachtilej ocele 
pri integrovaných dverách Hörmann – za určitých 
predpokladov sa dajú integrované dvere 
Hörmann použiť dokonca ako únikové dvere  
a ako bezbariérový priechod.

Bezpečná a komfortná práca

Trvalo jasný priehľad

Trvalo jasný priehľad zabezpečuje plastové 
presklenie DURATEC s odolnosťou proti 
poškriabaniu. 
Pri všetkých sekcionálnych bránach s čírym 
plastovým presklením je k dispozícii sériovo  
bez príplatku.

Zabezpečenie voči  
vlámaniu sériovo

Ochrana vášho tovaru a strojov je zaručená 
vďaka sériovej poistke proti posunutiu, 
voliteľne dostupnou aj s otočnými a posuvnými 
zapadkami, ako aj podlahovým blokovaním.

Individuálne riešenia brán

Získavate bezpečnosť plánovania pri 
novostavbách a renováciách vďaka priestorovo 
úsporným bránovým systémom a riešeniam 
šitým na mieru: od špeciálnych brán pre 
logistické spoločnosti cez tepelne izolované 
uzávery hál až po integráciu brán do fasád  
v jednej rovine.
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Obojstranná poistka proti  
posunutiu

Presklenie Duratec

Bezkontaktná bezpečnosť


