
 Kraušanas tehnika
Energoefektīvi un visaptveroši risinājumi ātriem un drošiem darba procesiem
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iespējama tikai ar mūsu atļauju. Paturam tiesības veikt izmaiņas. Attēlos 
redzamie vārti ir izmantoti kā uzskates materiāls – bez garantijas.
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72 Aizsargaprīkojums, drošības  
un ērtību aprīkojums

78 Hörmann izstrādājumu klāsts
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Hörmann zīmola kvalitāte
Uzticama un ar fokusu nākotnē

Pašiem sava ražojumu izstrāde
Jaunievedumus izstrādā augsti kvalificēti speciālisti 
Hörmann rūpnīcu izstrādājumu attīstības nodaļās, kuri 
atbild par izstrādājumu optimizāciju un jauninājumu 
izstrādi. Pateicoties tam, tirgū nonāk pieprasīti 
izstrādājumi, kurus raksturo augsta kvalitāte un kuri  
ir plaši atzīti visā pasaulē.

Moderna ražošana
Augstais Hörmann rūpnīcu automatizācijas līmenis 
nodrošina pastāvīgi augstu kvalitātes līmeni. Visi ražošanas 
procesi ir savstarpēji saskaņoti un tos pārrauga modernas 
datorsistēmas. Tādējādi lielu apjomu izlīdzinošos tiltus  
vai vārtu blīvējumus izgatavo vienlīdz precīzi. Taču arī neliela 
apjoma vai īpašus risinājumus izstrādā atbilstoši individuālā 
klienta pasūtījumam un nemainīgi augstā kvalitātē.

Galvenā Hörmann izstrādājumu noliktava „Obeta“ Ludvigsfeldē
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Kompetenta konsultēšana
Pieredzējuši konsultanti Jums sniegs atbalstu no objekta 
plānošanas un tehnisko risinājumu meklēšanas brīža līdz 
pat tā pieņemšanai ekspluatācijā. Visas ar darbu izpildi 
saistītās dokumentācijas ir pieejamas ne tikai drukātā  
formātā, bet arī aktuālajā versijā interneta vietnē  
www.hoermann.com.

Kā Eiropas vadošajam vārtu, durvju,  
kārbu, piedziņu un kraušanas tehnikas 
ražotājam mūsu pienākums ir nodrošināt 
augstu izstrādājumu un servisa kvalitāti.  
Ar to mēs nosakām standartus  
arī starptautiskajā tirgū.

Augsti kvalificētās ražotnēs tiek izstrādāti  
un izgatavoti būvelementi, kas izceļas ar savu 
kvalitāti, funkcionālo drošumu un ilgmūžību.

Mūsu ražotnes ir izvietotas starptautiskas 
nozīmes ekonomiskajos reģionos, tāpēc 
esam spēcīgs un uz nākotni vērsts partneris 
projektu un industriālajā būvniecībā.

Ātrs serviss
Pateicoties servisa tīklam, mūsu servisa pakalpojumi  
ir pieejami arī Jūsu tuvākajā apkārtnē. Tā ir liela 
priekšrocība pārbaužu, apkopes un remontdarbu  
veikšanas nepieciešamības gadījumā.
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Ilgtspējīga ražošana
Uz nākotni vērstai būvniecībai

Ilgtspējīga būvniecība  
ar Hörmann kompetenci
Hörmann ir spējis gūt lielu pieredzi 
ilgtspējīgas būvniecības nozarē, 
piedaloties daudzu projektu 
būvniecībā. Izmantojot šīs uz pieredzi 
balstītās zināšanas, mēs atbalstīsim  
arī Jūsu ieceres.

* Izstrādājumu vides deklarāciju 
(EPD) skatiet tīmekļa vietnē  
www.hoermann.de/
dokumentationen.

Ilgtspējību apstiprinājis un 
dokumentējis pētniecības 
institūts IFT Rozenhaimā
Hörmann ir saņemts apstiprinājums 
ilgtspējīgai ražošanai, saņemot vides 
sertifikātu (EPD) atbilstoši standartiem 
DIN ISO 14025, ko izsniedz Logu 
tehnoloģijas institūts (ift) Rozenhaimā.
Par pamatu šai pārbaudei tika ņemti 
noteikumi „Product Category rules“ 
(PCR) kraušanas sistēmām, redakcija 
PCR VS 1.1:2011.
Vidi saudzējošu ražošanu  
ir apstiprinājusi ekoloģiskā  
bilance atbilstoši standartam 
DIN ISO 14040 / 14044.

Ilgtspējīga ražošana: 
Hörmann kraušanas 
tehnika
Ekoloģiska kvalitāte
Videi nekaitīga ražošana, pateicoties 
visaptverošai vides aizsardzības  
un enerģijas pārvaldības sistēmai
Ekonomiskā kvalitāte
Ilgs kalpošanas laiks un zemas 
apkopes izmaksas, ko nodrošina 
augstvērtīgu materiālu izmantošana.
Procesu kvalitāte
Resursus saudzējoši ražošanas 
procesi, pateicoties uzlabotam 
materiālu izlietojumam.
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Vienkārša un ilgtspējīga plānošana
Ar Hörmann programmu arhitektiem un energotaupības ceļvedi

Mēs esam profesionālās asociācijas 
„Bauprodukte digital im Bundesverband 
Bausysteme e.V.“ biedrs.

Energotaupības ceļvedis
Ilgtspējīgai plānošanai

Hörmann energotaupības ceļvedis parādīs,  
kā industriālo vārtu sistēmas un kraušanas tehniku 
iespējams plānot ilgtspējīgi un energoefektīvi. 
Iebūvēts aprēķināšanas modulis aprēķina industriālo 
vārtu un kraušanas tehnikas amortizācijas ilgumu.
Energotaupības ceļvedis pieejams kā tīmekļa  
lietotne darbam ar personālo datoru/ MAC  
un mobilajām ierīcēm.

Veiciet plānošanu, izmantojot energotaupības 
ceļvedi vietnē
www.hoermann.de/energiesparkompass

Programma arhitektiem
Vairāk nekā 9000 rasējumu 850 izstrādājumiem

Pateicoties modernai un viegli lietojamai darbvirsmai, 
plānošana ar Hörmann izstrādājumiem iespējams veikt  
vēl vienkāršāk. Pārskatāma vadības struktūra, izmantojot 
uznirstošās izvēlnes un simbolus, kā arī meklēšanas funkcijas 
nodrošina ātru piekļuvi konkursu pieteikumu tekstiem  
un rasējumiem (DWG un PDF formātā), aptverot vairāk nekā 
850 Hörmann ražotos izstrādājumus. Turklāt daudziem 
izstrādājumiem iespējams sagatavot BIM datus būves 
informācijas modelēšanas (Building Information Modeling) 
procesam efektīvai ēku plānošanai, projektēšanai, 
konstruēšanai un pārvaldībai. Par daudziem izstrādājumiem 
sniegto informāciju papildina fotogrāfijas un fotoreālistiski attēli.

Programma arhitektiem tīmekļa versijā ir pieejama tīmekļa 
vietnē www.architektenprogramm.hoermann.de vai arī to bez 
maksas iespējams lejupielādēt Hörmann arhitektu foruma 
sadaļā vietnē www.hoermann.de/architekten.
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Uzticama Hörmann izlīdzinošo tiltu 
nostiprināšana būvkonstrukcijā ir ilgas 
funkcionalitātes galvenais pamatnosacījums. 
Gudri montāžas elementi ļauj iestiprināt līdz 
pat 250 mm augstumā: ar skrūvējamiem 
leņķa balstiem izlīdzinošo tiltu ir ērti līmeņot. 
Īpaši stabili plakanie savienotājenkuri 
nodrošina nepārtraukti stabilu savienojumu.
Ventilācijas atveres sānu balstā novērš vājo 
vietu rašanos būvkonstrukcijā, jo betona 
sacietēšanas laikā gaiss var izplūst.

Plašāka informācija sniegta 32. – 33. lpp.

Gudri risinājumi  
optimālam lietojumam

Ilgs kalpošanas laiks un līdzenas 
savienojuma vietas1 2

Labi iemesli, lai izvēlētos Hörmann
Vārtu un kraušanas tehnikas tirgus līderis ar pārliecinošiem risinājumiem

Izlīdzinošie tilti visvairāk ir noslogoti aizmugures 
savienojumu vietās. Lai izlīdzinošie tilti kalpotu  
ilgi un droši, savienojumam pie būvkonstrukcijām 
ir jābūt veidotam nevainojami. Hörmann bedru 
modeļiem ar slokšņu tērauda stiprinājumiem 
aizmugurējā daļā marķētās vietas precīzi norāda 
optimālās metināšanas šuves vietu un garumu. 
Padziļinājums arī nodrošina līdzenu virsmu  
un vienmērīgu pāreju no ēkas grīdas virzoties  
uz izlīdzinošo tiltu. Atbilstoši modelim slokšņu 
tērauda stiprinājumi aizmugurē tiek piegādāti  
kā standarta komplektācijas daļa vai arī to var 
izvēlēties pēc nepieciešamības.

Plašāka informācija sniegta 30. – 31. lpp.
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Piebraukšanas laikā var iedarboties dažādi 
spēki. Tērauda piebraukšanas aizsargbuferi  
ir daudz izturīgāki pret nodilumu un bojājumiem 
nekā gumijas buferi. Tomēr svarīga ir arī laba 
amortizācija, citādi būvkonstrukciju var pārslogot 
vai piebrauktajai kravas automašīnai rasties 
bojājumi. Hörmann tērauda buferos SB 15 un 
SB 20 ir teicama līdzsvaru attiecība starp ilgu 
lietošanas laiku un amortizācijas līdzsvaru. 
Aiz 12 mm biezās tērauda plāksnes atrodas 
speciāls 8 kameru gumijas buferis, kas ar visu 
virsmu amortizē piebraukšanas laikā radušos 
spēkus un aizsargā būvkonstrukciju un 
transportlīdzekli.

Plašāka informācija sniegta 67. lpp.

Ēku aizsardzība, 
izmantojot tērauda  
buferus ar amortizāciju3 Sertificētas konstrukcijas  

un izsmalcināts dizains4
Hörmann pārkraušanas mājiņas ar izsmalcināto 
dizainu atbilst visām stabilitātes un drošības 
prasībām, ņemot vērā to šauro konstrukciju. 
Modelis LHP 2 ar divsienu paneļiem ir standarta 
variants situācijās, kad jumta slodze nepārsniedz 
3 kN/ m². Rāmja konstrukcijas izmēri atbilst 
Eirokodeksam „Konstrukciju projektēšanas 
pamati“, kā arī 1. un 3. Eirokodeksam un ir 
sertificēta saskaņā ar EN 1090. Pārkraušanas 
mājiņas kā būves ir iekļautas būvizstrādājumu 
regulā norādītajās izmantošanas jomās. Izmantojot 
standartam atbilstošus būvkomponentus, jebkurā 
laikā var pārbaudīt CE atbilstību, kā arī uzrādīt 
CE marķējumu un tiešsaistē pieejamu īpašību 
deklarāciju.

Plašāka informācija sniegta 44. – 45. lpp.

 
 

 

 Bei Verstoß gegen die im Zertifizierungsvertrag genannten Bedingungen verliert diese Bescheinigung umgehend ihre Gültigkeit.  
AKKREDITIERTE  STELLE: DNV GL Business Assurance B.V., Zwolseweg 1, 2994 LB Barendrecht, Niederlande , TEL: +31 10 2922 689 - www.dnvba.com 

KONFORMITÄTSBESCHEINIGUNG 

DER WERKSEIGENEN 

PRODUKTIONSKONTROLLE 
Nummer der Bescheinigung: 
2388-CPR-0102 Rev. 1.0 

Datum der Erstzertifizierung: 
2015-04-02 

 

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EU) Nr 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 
2011 (der EU-Bauprodukteverordnung oder CPR), gilt diese Bescheinigung für das/die Bauprodukt(e) 

Tragende Bauteile aus Stahl, für tragende Konstruktionen in allen Arten von Bauwerken, 
Ausführungsklasse 2, innerhalb der Gültigkeitsbereiche, wie im Anhang zur Bescheinigung 
angegeben, 

in Verkehr gebracht durch 

Hörmann KG Verkaufsgesellschaft 
Upheider Weg 94-98, D-33803 Steinhagen, Deutschland 

und hergestellt in dem/den Herstellwerk(en) 

Hörmann Alkmaar B.V. 
Robbenkoog 20, 1822 BB Alkmaar, Nederland 
 

Diese Bescheinigung bestätigt, dass alle Anforderungen an die Zertifizierung der werkseigenen Produktionskontrolle 
gemäß Annex ZA der folgenden Norm 

EN 1090-1:2009/A1:2011 
entsprechend dem System 2+ angewendet werden und dass 

DIE WERKSEIGENE PRODUKTIONSKONTROLLE ALLE DARIN VORGESCHRIEBENEN 
ANFORDERUNGEN ERFÜLLT.  

Diese Bescheinigung bleibt gültig, solange sich die in der harmonisierten Norm genannten Prüfverfahren und/oder 
Anforderungen der werkseigenen Produktionskontrolle zur Bewertung der Leistung der erklärten Merkmale nicht 
ändern und das Produkt und die Herstellbedingungen im Werk nicht wesentlich geändert werden. 

Weitere Einzelheiten sind im Anhang zur Bescheinigung dargestellt. 

Ort und Datum: 

Barendrecht, 2017-12-07 

 

Für die benannte Stelle 2388: 
DNV GL – Business Assurance 
Zwolseweg 1, 2994 LB Barendrecht, 
The Netherlands, +31 10 2922 689 
 
 
 
 

 
______________________________________________________________________________ 
D.P. Koek 
Managementbeauftragter 

9



Kad izmanto Hörmann DOBO („Docking 
before opening“ – pirms atvēršanas, 
piebrauc) kraušanas sistēmu, ēkas vārti un 
transportlīdzekļa durvis atveras tikai tad, 
kad tas ir vajadzīgs. Kravas automašīna 
piebrauc ar aizvērtām transportlīdzekļa durvīm. 
Visi komponenti ir savstarpēji optimāli 
saderīgi – piebraukšanas asistents, vārtu 
blīvējums, izlīdzinošie tilti un kustīgie 
piebraukšanas aizsargbuferi. DOBO sistēma 
nodrošina higiēnisku transportēšanu un 
noslēgtus dzesēšanas lokus, samazina 
enerģijas izmaksas, novērš zādzības un 
piedāvā priekšrocības muitas procedūru laikā. 
Pārkraušanas mājiņās DOBO sistēmu ieviest  
ir pavisam vienkārši.

Plašāka informācija sniegta 38. – 41. lpp.

Ilgtspējīga kraušana  
ar DOBO sistēmu

Lielāka brīvā telpa  
ap kravas automašīnu5 6

Labi iemesli, lai izvēlētos Hörmann
Vārtu un kraušanas tehnikas tirgus līderis ar individuāliem risinājumiem

Teleskopiski vadāmi pleci nodrošina, ka tenta 
aizkaru vārtu blīvējumiem ir vairāk vietas augstumā. 
Izmantojot šo patentēto papildaprīkojumu, visu 
priekšējo rāmi var virzīt uz augšu. Tas ir 
nepieciešams, ja maināmās piekabes stāvēšanas 
laikā paceļas vai piebrauktais transportlīdzeklis jau 
ir augsts un izkraušanas laikā paceļas vēl uz augšu. 
Tādējādi var novērst vārtu blīvējumu bojājumus, 
it īpaši augšmalā. Šo papildaprīkojumu var uzstādīt 
jau esošiem vārtu blīvējumiem.

Plašāka informācija sniegta 50. – 51. lpp.

Tikai pie Hörmann
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Spilvenveida vārtu blīvējumi BBS ir izveidoti, 
īpaši domājot par maziem transportlīdzekļiem, 
kādus izmanto, piemēram, paku pasta 
piegādātāji. Tie ir veidoti no trim spilveniem, kas 
ir pildīti ar putuplastu un nodrošina optimālu 
blīvējumu starp transportlīdzekli un iekraušanas 
platformu. Konstrukcija ir optimāli piemērota 
„Mercedes“ modelim „Sprinter“ ar paaugstinātu 
jumtu un „VW“ modelim „Crafter“ ar 
paaugstinātu jumtu. Melno spilvenu koniskā 
forma ir tieši pielāgota formai, lai būtu saderīga 
ar lielāko daļu transportēšanas tipa automobiļu 
aizmugures kontūrām, neradot liekas spraugas. 
Blīvējums ir paredzēts arī durvīm ar 180 un 270 
grādu lielu atvēršanas leņķi. Pēc pieprasījuma 
varam izgatavot arī cita izmēra risinājumus, kas 
būtu piemēroti citiem transportlīdzekļu tipiem.

Plašāka informācija sniegta sākot no 62. lpp.

Īpaši risinājumi paku pasta 
piegādātājiem un kravas 
mikroautobusiem7 Vienkārša uzstādīšana  

ar kombinēto vadības ierīci8
Hörmann vadības ierīces industriāliem vārtiem 
un izlīdzinošiem tiltiem var teicami kombinēt, 
pateicoties to standarta korpusa izmēriem un 
vienādajam vadojumam. Kombinētās vadības 
ierīces 420 Si uzstādīšana izlīdzinošajā tiltā  
ar atvāžamu gala plāksni vai ierīces 420 Ti 
uzstādīšana izlīdzinošajā tiltā ar izbīdāmu gala 
plāksni ir pavisam vienkārša, jo tiem jau ir 
iebūvēta vārtu vadība. Tādējādi izlīdzinošo tiltu 
un vārtu piedziņu WA 300 S4 sekciju vārtiem  
vai WA 300 R S4 ruļļu vārtiem vada ar vienu ļoti 
kompaktu vadības ierīci.

Plašāka informācija sniegta sākot no 26. lpp.
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Pareiza plānošana
Ilgtspējīguma sākums ir plānošanā

Kraušanas tehnika ēkas ārpusē
Ārpuses risinājumi, kad izlīdzinošo tiltu
uzstāda pārkraušanas mājiņā ēkas priekšā,  
arī piedāvā vairākas priekšrocības

• Optimāla siltumizolācija: vārti noslēdz ēku 
un samazina siltuma zudumu, it īpaši brīžos, 
kad nenotiek pārkraušana.

• Maksimāli izmantota platība: ēkas telpas 
var izmantot pilnībā līdz pat vārtiem.

• Vienkārša modernizācija: bez apjomīgiem 
pārbūves darbiem ir izveidota pilnīga 
pārkraušanas platforma.

Pārkraušanas mājiņām nepieciešams

• Pietiekami daudz vietas ēkas ārpusē: 
pārkraušanas mājiņas ierobežo manevrēšanas 
platību pie ēkas. Ja uzstāda leņķī,  
var palielināt brīvo vietu.

• Aizsardzība pret laikapstākļu ietekmi: ārā 
iesakām uzstādīt cinkotus izlīdzinošos tiltus.

Kraušanas tehnika  
ēkas iekšpusē
Iekštelpu risinājumos vārtus parasti aizver uz 
izlīdzinošā tilta, tādējādi ēkās ar temperatūras 
kontroli tiek novērsti nevajadzīgi enerģijas 
zudumi, kas rodas, izmantojot izlīdzinošo tiltu. 
Ar vārtiem izlīdzinošā tilta priekšā un izolējošu 
paneli zem izlīdzinošā tilta Hörmann piedāvā 
vairākas priekšrocības

• Uzlabota siltumizolācija: siltuma zudums  
ir minimāls, kad nenotiek pārkraušana.

• Aizsardzība pret laikapstākļu ietekmi: 
noliktavas darbinieki aiz vārtiem ir pasargāti 
no laikapstākļiem.

Ēkas izlīdzinošajiem tiltiem nepieciešams

• Piemērota izmēra un atbilstoši aprīkotas 
uzstādīšanas bedres

• Droša betonēta būvkonstrukcija
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Efektīvi kraušanas 
risinājumi
Enerģiju taupoši kraušanas risinājumi, 
piemēram, siltumizolēti vārti izlīdzinošā 
tilta priekšā, uzlabo siltumizolāciju,  
kad nenotiek pārkraušana. DOBO 
sistēma atvieglo ne tikai kravas 
automašīnas piebraukšanu, bet arī 
nodrošina noslēgtus dzesēšanas lokus, 
jo kravas automašīnas durvis atveras 
tikai pēc piebraukšanas.

Izlīdzinošie tilti
Izstrādājumu un plānošanas priekšrocības

Optimālas kraušanas 
platformas
Plānojot piemērotas kraušanas 
platformas, ir svarīgi ievērot izmantoto 
autoparku. Platformu augstums  
ir jāizvēlas tā, ka augstuma starpība 
starp kravas automašīnas kravas 
nodalījuma virsmu un platformu  
ir iespējami mazāka. Ievērojiet  
arī transportlīdzekļa vertikālo kustību, 
piemēram, iekraušanas un izkraušanas 
laikā atsperes deformējas, jāievēro  
arī maināmo piekabju novietošanas 
augstums.

Ātra iekraušana  
un izkraušana
Efektīva iekraušana un izkraušana  
ir iespējama tikai tad, ja krava tiek 
pārvietota kravas automašīnā vai no 
tās vienā horizontālā kustībā. Hörmann 
izlīdzinošie tilti ar īpaši līdzenām 
savienojumu vietām ir lielisks 
risinājums, lai kompensētu augstuma 
starpību starp dažādām kravas 
automašīnu kravas nodalījuma virsmām 
un kraušanas platformām.
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Pielietojuma sfēras
Jebkurām prasībām atbilstošs izlīdzinošais tilts

Dažādiem transportlīdzekļiem 
pie vienas kraušanas 
platformas
• Hidraulisks izlīdzinošais tilts  

HTLV 3 kravas automašīnām  
un kravas mikroautobusiem

• Hidraulisks izlīdzinošais tilts  
un šķērveida pacēlājs, ar kuru  
pārkrauj platformas līmenī vai paceļ  
un nolaiž kravu.

Plašāka informācija sniegta 
34. – 36. lpp.

Ja kraušanas virsmu 
augstums gandrīz sakrīt 
vai minimāli atšķiras  
no ēkas grīdas augstuma
• Mehāniski izlīdzinošie tilti MLS

• Mehāniskas kraušanas  
platformas MRS

Plašāka informācija sniegta 
16 .– 17. lpp.

Ja augstums atšķiras 
vairāk, attālumi ir lielāki, 
kā arī kā pārkraušanas 
mājiņas apakškonstrukcija
• Hidrauliski izlīdzinošie tilti HLS, 

HLS 2, HTL 2

• Hidrauliskas kraušanas  
platformas HRS, HRT

Plašāka informācija sniegta 
18 .– 25. lpp.
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Mehāniski izlīdzinošie tilti
Ja autoparks ir vienveidīgs, augstums minimāli atšķiras no ēkas grīdas augstuma

 Grozāma izlīdzinošā tilta platforma
Platformu izgatavo no profilēta tērauda S 235  
ar pretslīdes pārklājumu (6/8 mm biezs).

 Izturīga pašattīroša atvāžama gala plāksne
Atvāžamo gala plāksni izgatavo no profilēta tērauda 
S 355 JO (12/14 mm biezs) ar pretslīdes pārklājumu.
Blakus tuvu savietotās šarnīru plāksnes (32 gab. 
vienā 2 m platā izlīdzinošajā tiltā) nodrošina labāku 
spēka sadalījumu, salīdzinot ar šarnīra buksēm. 
Atvērtā konstrukcija novērš netīrumu uzkrāšanos 
šarnīros. Gala plāksnes slīpums ļauj pietiekami 
nosegt kraušanas virsmu.

 Izturīga kopējā konstrukcija
Pašnesošo tērauda šarnīru konstrukciju tāpat  
kā hidraulisku izlīdzinošo tiltu var noslogot ar spēku, 
kas nepārsniedz 60 kN (nominālā slodze atbilstoši 
EN 1398). Ļoti šauros modeļus, kas nav platāki  
par 1500 mm, var noslogot ar spēku, kas 
nepārsniedz 45 kN.

 Vienkārša vadība
Platformu paceļ, izmantojot vadības sviru.  
Ar pretkustību atvāžamā gala plāksne atlokās un 
nostiprinās uz kravas nodalījuma virsmas.  
Slodze mainās atbilstoši EN 1398 standartā 
noteiktajām robežvērtībām.

 Pneimatisko atsperu atbalsts
Pneimatiskās atsperes nodrošina svara izlīdzinājumu 
un atvieglo mehāniskā izlīdzinošā tilta darbību.

 Aizsardzība pret koroziju
Tērauda virsmas ir apstrādātas ar smilšu strūklu  
un pārklātas ar pārklājumu 2K-PU melnā krāsā 
RAL 9017. Pēc izvēles virsmas var būt arī koši  
zilā krāsā RAL 5002. RAL krāsas ir pieejamas  
pēc izvēles vai ar cinkotu virsmu. Izlīdzinošā tilta 
MRS balsti pārsvarā ir cinkoti.

Padoms: ārā lietojamus izlīdzinošos tiltus iesakām 
pārsvarā izvēlēties cinkotus.

Mehānisks izlīdzinošais tilts MLS, melnā krāsā RAL 9017

Mehānisks izlīdzinošais tilts MRS-V, cinkots
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Sērijveida nominālā slodze 60 kN

Padoms: aizsargājiet platformu un transportlīdzekļus  
ar piebraukšanas aizsargbuferiem, iesakām tipu DB15  
vai tipu DB15 PU ar iebūves dziļumu 100 mm. Nodrošiniet 
pietiekamu atbalsta dziļumu uz kraušanas virsmas 
(vismaz 100 mm platumā).

Padoms: platformā MRS izmantojiet tenta aizkaru vārtu 
blīvējumu, piemēram, DSS, ar vismaz 900 mm iebūves 
dziļumu, lai sānu balstu un piebraukšanas aizsargbuferu 
iebūves dziļums izlīdzinātos.

Uzticams, pateicoties drošības elementiem

 Kāju aizsargplāksnes
Sānu plāksnes novērš kāju iesprūšanu starp 
kraušanas platformu un izlīdzinošo tiltu.

Aizsardzība pret slīdēšanu
Platformu un gala plāksni pēc vēlēšanās var papildus 
pārklāt ar R11 klases pretslīdes pārklājumu atbilstoši 
DIN 51130 ar Twaron kevlara šķiedrām pastiprinātu 
poliuretānu, pēc pieprasījuma nodrošinām arī troksni 
mazinošu pārklājumu.

Drošības marķējums
Melndzeltenais marķējums norāda darba stāvokli.

 Apkopes balsti
Ar tiem apkopes darbus var veikt droši.

Vienkārša, droša un uzticama uzstādīšana
• Piegādes komplektācijā ir iekļauti autokrāvēja 

celšanas palīglīdzekļi.

• MLS: uzstādīšana ar metināšanu iepriekš 
sagatavotā bedrē. Alternatīva ar veidnes kasti: 
pašnesošs pamatrāmis, kas ir noslēgts trīs pusēs 
un aprīkots ar sānu balstiem un montāžas 
enkuriem, ar kuriem iestiprina uzstādīšanas vietā 
ar koka paneļiem.

• MRS: uzstādīšana ar metināšanu kraušanas 
platformas priekšā. Sānu balsti, kas pēc izvēles  
ir izvietoti vertikāli (MRS-V) vai horizontāli  
(MRS-H) un aprīkoti ar skrūvju ieliktņiem,  
lai vienkārši uzstādītu buferus.

Darba laukums un izmēri

MLS, MRS

Darba laukums maksimālais 12,5 % slīpums atbilstoši 
EN 1398: virs 68 mm līmeņa, zem 106 mm 
līmeņa

Pasūtāmais platums 
(mm)

1250 1500 1750 2000 2250

Kopējais izlīdzinošā 
tilta garums (mm)

apm. 735

Tilta balsts (mm) apm. 150

Balstu iebūves 
dziļums

Tips MRS 435 mm bez piebraukšanas 
aizsargbuferiem

68

106

Visi izmēri ir norādīti mm.
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Hidrauliski izlīdzinošie tilti
Ja transportlīdzekļi ir dažādi, augstums ievērojami atšķiras no ēkas grīdas augstuma

 Grozāma izturīga platforma
• Profilētā tērauda S 235 platformu izgatavo  

no viena gabala, un tās izmērs nepārsniedz 
2000 × 3000 mm. Ja izlīdzinošie tilti ir platāki  
un garāki, plāksnes rūpīgi savieno ar metināšanas 
šuvi, nodrošinot vienmērīgi izturīgu platformu.

• Pateicoties precīzu izmēru profiliem platformas 
apakšmalā un divu cilindru hidraulikai, tiek 
nodrošināta liela darbspēja, nezaudējot stabilitāti. 
Tādējādi izlīdzinošais tilts var sekot kravas 
automašīnas kravas nodalījuma virsmas kustībai 
arī tad, ja sānu slīpumi ir asimetriski. Siju skaits  
un izvietojums novērš deformāciju (ar rievām)  
arī apstākļos, kas nav norādīti standartā EN 1398.

• Standarta izlīdzinošā tilta ar atvāžamu gala plāksni 
platforma ir 6/8 mm bieza, izlīdzinošā tilta ar 
izbīdāmu gala plāksni platforma ir 8/10 mm bieza. 
Pēc pieprasījuma izlīdzinošā tilta ar atvāžamu  
gala plāksni platforma var būt arī 8/10 mm bieza, 
piemēram, lai novērstu deformācijas, ja pa 
platformu regulāri brauc ar autokrāvēju.

 Stabilas gala plāksnes
• Atvāžamās un izbīdāmās gala plāksnes izgatavo 

no viena gabala metāla loksnes ar rievu rakstu.

• Profilētā tērauda gala plāksne S 355 JO ir 
12/14 mm bieza un atbilst visām prasībām.

 Izturīga kopējā konstrukcija
• Standarta izlīdzinošo tiltu var noslogot ar spēku, 

kas nepārsniedz 60 kN, pēc izvēles iespējams  
arī ar 90 kN spēku (nominālā slodze atbilstoši 
EN 1398). Ja kravas ir īpaši smagas, var piegādāt 
arī izlīdzinošo tiltu ar atvāžamu gala plāksni, kura 
nominālā slodze ir līdz 180 kN.

• Izlīdzinošā tilta hidraulisko sistēmu, proti, 
izlīdzinošā tilta apakšdaļu, ir paredzēts izmantot 
temperatūras diapazonā no –10   C līdz +50   C.  
Ja temperatūra ir zemāka, ir lietderīgi izmantot 
īpašas smērvielas.

Izlīdzinošais tilts ar atvāžamu gala plāksni, tipa HLS 2 bedres 
modelis P, lai uzstādītu ar metināšanu.

Izlīdzinošais tilts ar izbīdāmu plāksni, tipa HTL 2 rāmja modelis 
FR ar pašnesošu pamatrāmi, lai iebūvētu ar iestiprināšanu.
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Uzticams, pateicoties drošības elementiem  
un divu cilindru hidraulikai

 Kāju aizsargplāksnes
Sānu plāksnes novērš kāju iesprūšanu starp 
platformu un izlīdzinošo tiltu.

Aizsardzība pret slīdēšanu
Platformu un gala plāksni pēc vēlēšanās var papildus 
pārklāt ar R11 klases pretslīdes pārklājumu atbilstoši 
DIN 51130 ar Twaron kevlara šķiedrām pastiprinātu 
poliuretānu, pēc pieprasījuma nodrošinām arī troksni 
mazinošu pārklājumu.

Drošības marķējums
Melndzeltenais marķējums norāda darba stāvokli.

 Apkopes balsti
Ar tiem apkopes darbus var veikt droši.

 Uzticama divu cilindru hidraulikas sistēma
Divi galvenie cilindri pastāvīgi nodrošina līdzsvarotu 
un, galvenais, drošu izlīdzinošā tilta darbību. Avārijas 
apturēšanas gadījumā, piemēram, kad gala plāksnei 
vairs nav atbalsta, jo kravas automašīna ripo prom, 
abu cilindru automātiskie avārijas apturēšanas vārsti 
nostrādā gandrīz nekavējoties. Tādējādi ar avārijas 
apturēšanu novērš, ka platformas pozīcija ir slīpa.
Pēc izvēles izlīdzinošos tiltus HLS 2 un HTL 2  
var aprīkot ar eļļas notektvertni.
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Hidrauliski izlīdzinošie tilti ar atvāžamu gala plāksni
Vienkāršs izlīdzinājums un nominālā slodze, kas nepārsniedz 180 kN

Noskatieties videoklipu „Izlīdzinošais tilts  
ar atvāžamu gala plāksni“ tīmekļa vietnē  
www.hoermann.de/mediacenter.

Izturīga atvāžama gala plāksne
Blakus tuvu savietotās šarnīru plāksnes  (32 gab. 
vienā 2 m platā izlīdzinošajā tiltā) uz vienas ass 
(diametrs 28 mm) nodrošina labāku spēka 
sadalījumu, salīdzinot ar šarnīra buksēm. Atvērtā 
konstrukcija novērš netīrumu, piemēram, skaidu 
uzkrāšanos šarnīros.

Vienkārša vadība, nospiežot pogu  
Elektrohidrauliskā sistēma pārvieto platformu 
visaugstākajā pozīcijā un automātiski izbīda atvāžamo 
gala plāksne plāksni. Pēc tam platforma nolaižas, 
līdz atvāžamā gala plāksne nostiprinās uz kraušanas 
virsmas, nodrošinot drošu kravas iekraušanu vai 
izkraušanu. Gala plāksnes slīpums ļauj pietiekami 
nosegt kraušanas virsmu. Platforma un gala plāksne 
cieši pieguļ viena pie otras . Priekšmala ar speciāli  
slīpi nogrieztu galu nodrošina laidenu pāreju  
uz kraušanas virsmu. Tāpēc izlīdzinošie tilti  
ar atvāžamu gala plāksni ir lieliska izvēle,  
ja ir jāpārkrauj paaugstināta riska kravas.

Pieejamie modeļi
Izlīdzinošais tilts HLS
Ekonomisks risinājums

• Garums līdz 3 m

• Nominālā slodze līdz 60 kN atbilstoši EN 1398

• Iebūvējamais modelis: uzstādīšana ar metināšanu

Izlīdzinošais tilts HLS2
Daudzpusīga konstrukcija

• Garums līdz 5 m

• Pēc izvēles nominālā slodze līdz 180 kN  
atbilstoši EN 1398

• Bedres modelis: uzstādīšana ar metināšanu

• Rāmja modelis: iestiprināšana betonā

• Rāmja modelis: uzstādīšana ar metināšanu 
iepriekš uzstādītā rāmī

Kraušanas platforma HRS
Izlīdzinošā tilta un podesta kombinācija  
kā pārkraušanas mājiņas apakškonstrukcija

• Garums līdz 3 m

• Nominālā slodze līdz 60 kN atbilstoši EN 1398
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Hidrauliski izlīdzinošie tilti ar izbīdāmu gala plāksni
Enerģiju taupoši kraušanas risinājumi un precīzs izlīdzinājums

Noskatieties videoklipu „Optimāli veidota sistēma“ 
tīmekļa vietnē www.hoermann.de/mediacenter.

Stabila, pastāvīgi izbīdāma teleskopiska  
gala plāksne
Izbīdāmā plāksne ar stabilu priekšmalu ir pilnībā 
nostiprināta. Pārlaiduma ierobežotājs izbīdāmās 
plāksnes apakšpusē novērš noslogojuma kļūdas,  
kas rodas pārāk tālu izbīdot gala plāksni.

 Skaņu absorbējošs balsts
Tēraudam saskaroties ar tēraudu, rodas troksnis, 
kas darbiniekiem nav ne patīkams, ne veselīgs. 
Gumijas buferi uz skaņu absorbējošā balsta,  
kas ir uzstādīts uz izlīdzinošajiem tiltiem ar izbīdāmu 
gala plāksni, absorbē saskares troksni platformas 
uzstādīšanas laikā.

Vienkārša vadība – precīza izbīdīšana
Izbīdāmo teleskopisko gala plāksni var mērķtiecīgi 
vadīt ar atsevišķām vadības pogām, lai iebīdītu  
un izbīdītu un tādējādi precīzi un kontrolēti novietot 
uz kraušanas virsmas. Gala plāksnes nepārtrauktā 
izbīdīšana ar centimetra precizitāti nodrošina,  
ka arī pilnībā piekrautu kravas automašīnu var droši 
un vienkārši izkraut. Tādējādi var pārkraut pat paletes, 
kas atrodas transportlīdzekļa kraušanas virsmas 
galā, kaut arī izbīdāmā plāksne balstās tikai  
uz ierobežotu virsmu.
Marķējums ārmalā  norāda uz pareizu kraušanas 
virsmas diapazonu (100 – 150 mm).
Gala plāksne ir ieslīpa, lai saskare ar kraušanas 
virsmu būtu pēc iespējas labāka. Laidena pāreja  
no platformas uz gala plāksni un uz kraušanas 
virsmu garantē drošu pārkraušanu .

Pieejamie modeļi
Izlīdzinošais tilts HTL 2
Pielāgojama konstrukcija

• Garums līdz 5 m

• Pēc izvēles nominālā slodze līdz 90 kN  
atbilstoši EN 1398

• Bedres modelis: uzstādīšana ar metināšanu

• Rāmja modelis: iestiprināšana betonā

• Rāmja modelis: uzstādīšana ar metināšanu 
iepriekš uzstādītā rāmī

Kraušanas platforma HRT
Izlīdzinošā tilta un podesta kombinācija  
kā pārkraušanas mājiņas apakškonstrukcija

• Garums līdz 3 m

• Nominālā slodze līdz 60 kN atbilstoši EN 1398
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Hidrauliski izlīdzinošie tilti
Izvēles papildaprīkojums

Virsmas
Standarta
Tērauda virsmas ir apstrādātas ar smilšu strūklu  
un pārklātas ar pārklājumu 2K-PU. Izlīdzinošo tiltu 
piegādā melnā krāsā RAL 9017 

Pēc izvēles
Pārklājums ir pieejams arī koši zilā krāsā RAL 5002 
vai pēc izvēles citā RAL krāsā, kas iekļaujas kopējā 
krāsu paletē.

Lielāka aizsardzība pret koroziju
Ja pretkorozijas aizsardzības prasības ir augstas, 
iesakām izvēlēties cinkotus .

Padoms: ārā lietojamus izlīdzinošos tiltus iesakām 
pārsvarā izvēlēties cinkotus.

Augstākas pretslīdes prasības
R11 klases pretslīdes pārklājumu atbilstoši 
DIN 51130 iesakām, piemēram, gaļas apstrādes 
uzņēmumos, kur tīrīšanas procesu dēļ veidojas 
paaugstināts mitrums. Pārklājumu uzklāj uz profilētā 
platformas materiāla un gala plāksnes. Tādējādi 
atbilstoši EN 1398 ir nodrošināta pretslīdes 
noturība pat bojājumu gadījumā.

Uzlabotai skaņas izolācijai 
Lai izlīdzinošā tilta pārbraukšanas laikā ievērojami 
samazinātu troksni, pretslīdes pārklājumu klāj 
biezākā slānī. Tas mazina saskares laikā radīto 
troksni un rūpējas par patīkamu darba vidi. Trokšņa 
emisija ir atkarīga no transportlīdzekļa riepu veida 
un ātruma, kā arī no pašu pārvadāto kravu trokšņa.

Spraugu blīvējums
Izlīdzinošajos tiltos, kas ir uzstādīti ēkā, noteikti  
ir ieteicams uzstādīt spraugu blīvējumus.  
Tās noblīvē sānu spraugu blakus izlīdzinošajam 
tiltam, kad tas ir sākumstāvoklī vai zema slīpuma 
darba stāvoklī. Blīvējums novērš caurvēju un siltā 
gaisa izplūšanu.
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Gala plākšņu garums
Gala plāksnes garumu atlasiet tā, lai atbilstoši EN 1398 būtu 
saskare ar kraušanas virsmu minimāli 100 mm un maksimāli 
150 mm platumā. Ievērojiet distanci starp kravas automašīnu 
un platformu, ko veido piebraukšanas aizsargbuferi  
uz platformas un transportlīdzekļa.

Izlīdzinošais tilts ar atvāžamu gala plāksni
Standarta gala plāksne ir 405 mm gara , pēc izvēles – arī 
500 mm gara. Kad izvēlaties gala plāksni, ievērojiet, ka gala 
plāksnes šarnīri var samazināt iespējamo izlīdzinājumu . 
Lūdziet detalizētu informāciju un konsultējieties ar mums!

Izlīdzinošais tilts ar izbīdāmu gala plāksni
Standarta izbīdāmā plāksne ir 500 mm  gara. Atsevišķos 
gadījumos, it īpaši tad, ja ēkas vārti atrodas izlīdzinošā  
tilta priekšā, ir vajadzīga garāka gala plāksne. Tādos 
gadījumos ir pieejamas 1000 mm un 1200 mm  garas 
izbīdāmās plāksnes.

Gala plākšņu forma
 R tips, taisna

Standarta modeļa pasūtāmais platums līdz 2000 mm;  
pēc izvēles virs 2000 mm.

 S tips, slīpa
Standarta modeļa pasūtāmais platums virs 2000 mm;  
pēc izvēles līdz 2000 mm.

 SG tips
Ar atsevišķiem gala plāksnes segmentiem, lai varētu 
izmantot tos atšķirīga platuma kravas automašīnām, 
noslogojums līdz 600 kg. Segmentu atlocīšana vai izbīdīšana 
apstājas, tiklīdz tie saskaras ar šķērsli, piemēram, kravas 
automašīnu. Salocīšana vai iebīdīšana notiek automātiski, 
kad segments atgriežas sākumstāvoklī. Pieejams tikai tipiem 
HLS 2, HRT un HTL 2 ar nominālo slodzi līdz 60 kN.

• Atvāžamās gala plāksnes platums apm. 145 mm

• Izbīdāmās gala plāksnes platums apm. 170 mm
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Izmēri

Pasūtāmais garums
Izlīdzinošais tilts 2000 2500 2750 3000 3500 4000 4500 5000

Pasūtāmais platums
Izlīdzinošais tilts

Konstrukcijas augstums
HLS 650 650 650 650

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

Platformas augstums HRS 875–1360 2000, 2100, 2250,  
kopējais platums – 3500

Visi izmēri ir norādīti mm.

2000 2500
Padoms: 

2750 3000 3500 4000 4500 5000
Izlīdzinošo  
tiltu garums

300

305

235

245

330

335

360

365

430

490

555

615

–295

–285

–305

–335

–340

–385

–380

–375

–370

–340

–345

Hidrauliski izlīdzinošie tilti ar atvāžamu gala plāksni
Darba laukumi, izmēri

Vērtības norāda augstuma 
starpību, kura, ņemot vērā 
maksimālo kāpumu/slīpumu 
atbilstoši EN 1398, nedrīkst 
maksimāli pārsniegt 12,5 %. 
Attiecīgi izlīdzinošā tilta 
garumam tehniski iespējamais 
diapazons ir lielāks. Ņemiet 
vērā, ka šīs ir robežvērtības. 
Ieteicams izvēlēties nākamo 
garāko izmēru.

Platformu augstumu plānojiet 
tā, lai augstuma starpība 
starp kravas automašīnas 
kravas nodalījuma virsmu  
un platformu ir iespējami 
mazāka!

ar atvāžamu gala plāksni

ar atvāžamu gala plāksniHLS / HRS

HLS 2

Padoms
Ar 2750 mm garu izlīdzinošo 
tiltu var nosegt lielāku augstuma 
starpību zem līmeņa nekā  
ar 3000 mm garu izlīdzinošu 
tiltu, tādējādi var ietaupīt!

24



Izmēri

Pasūtāmais garums
Izlīdzinošais tilts 2000 2500 2750 3000 3500 4000 4500 5000

Pasūtāmais platums
Izlīdzinošais tilts

Konstrukcijas augstums HTL 2 595 595 645 645 745 745 745 745 2000, 2100, 2250

Platformas augstums HRT 975–1425 2000, 2100, 2250,  
kopējais platums – 3500

Visi izmēri ir norādīti mm.

2000 2500
Padoms: 

2750 3000 3500 4000 4500 5000
Izlīdzinošo  
tiltu garums

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

Hidrauliski izlīdzinošie tilti ar izbīdāmu gala plāksni
Darba laukumi, izmēri

ar izbīdāmu gala plāksni: 1200 mm

ar izbīdāmu gala plāksni: 1000 mm

ar izbīdāmu gala plāksni: 500 mm

Padoms
Ar 2750 mm garu izlīdzinošo 
tiltu var nosegt lielāku augstuma 
starpību zem līmeņa nekā  
ar 3000 mm garu izlīdzinošu 
tiltu, tādējādi var ietaupīt!

Tabulā ir norādīti maksimālie 
darba laukumi (robežvērtības) 
ar pilnībā izbīdītu gala plāksni.

Izlīdzinošā tilta garumu 
vienmēr izvēlieties atbilstoši 
darba laukumam, savukārt 
gala plāksnes garumu 
izvēlieties atbilstoši 
vajadzīgajam izlīdzinājumam. 
Lielāks darba laukums nav 
pamatots iemesls garākas 
gala plāksnes izvēlei. Tas ir 
noderīgi tikai tad, ja palielinās 
arī attālums līdz platformai. 
Tādā gadījumā pārbaudiet 
risinājuma iespējamo ietekmi 
vai konsultējieties ar mums.
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Hidrauliski izlīdzinošie tilti
Vadības ierīces

Ērti lietojama: vienkārša vadība
Hörmann vadības ierīces ir viegli saprotamas, 
vienkāršas un labi izstrādātas. LED indikators   
parāda pozīcijas stāvokli.

Izlīdzinošos tiltus ar atvāžamu gala plāksni vada, turot 
nospiestu vienu pogu . Tiklīdz platforma ir sasniegusi 
visaugstāko stāvokli, gala plāksne atlokās automātiski. 
Ja ir izlīdzinošais tilts ar izbīdāmu gala plāksni, 
platformu un gala plāksni vada atsevišķi. Divas 
atsevišķas izbīdīšanas  un iebīdīšanas  pogas 
nodrošina precīzu izbīdāmās plāksnes novietošanu.

Hörmann priekšrocība: izlīdzinošā tilta ar izbīdāmu 
plāksni vienas pogas vadība
Īpaši ērti izlīdzinošo tiltu ar izbīdāmo gala plāksni  
var vadīt, kad kraušanas virsma nav augstāka par 
platformu: izlīdzinošo tiltu var ērti novietot pozīcijā, 
izmantojot pogu „Izbīdāmās plāksnes izbīdīšana“ . 
Platforma automātiski paceļas dažus centimetrus,  
pirms izbīdās plāksne.

Standarta ērtības: automātiska atgriešanās 
sākumstāvoklī 
Pietiek ar vienu impulsu, un izlīdzinošais tilts pilnībā 
atgriežas sākumstāvoklī. Šis Hörmann izlīdzinošo  
tiltu aprīkojums ir pieejams standartā!

Īpaši kompakti: kombinēta vadības ierīce 420 Si  
vai 420 Ti
Šis risinājums vienā korpusā apvieno standarta izlīdzinošā 
tilta vadības ierīci  un vārtu vadības ierīci .

Priekšrocības

• Vienkārši uzstādīt

• Ekonomiski izdevīgi

• Kompakti

• Piemērota sekciju vārtu piedziņai WA 300 S4  
un ruļļu vārtu piedziņai WA 300 R S4  
ar iebūvētu vadības ierīci

Ērtas un kombinējamas: Hörmann industriālās 
vadības ierīces 
Vārtu un izlīdzinošo tiltu vadības ierīces izceļas  
ar vienotu vadības koncepciju – standarta korpusa 
izmēriem un vienādu vadojumu. Vadības ierīču  
pamatni un vāciņu var noņemt tikai ar dažām kustībām. 
Iestrādātās atveres vienkāršo kabeļu ierīkošanu.
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Ērta vadība ar papildfunkcijām
Pie vadības ierīces 460 S vai 460 T var pievienot 
signāllampas un ar to var veikt arī citas funkcijas,  
kas gādā par papildus ērtībām.

Divkāršs 7 segmentu displejs 
• Darbības un kļūdu paziņojumi, lai būtu ērti pārlūkot 

izvēlni un programmēt

• Servisa izvēlne ar apkopes, ciklu un darba stundu 
skaitītājiem, kā arī kļūdu analīzi

• Pēdējo 5 kļūdu paziņojumu nolasīšana

Vārtu blīvējuma iebūvētā vadība 
Vārtu uzpūšamā blīvējuma vai elektriskā virsējā  
tenta blīvējuma vadība var tikt iebūvēta izlīdzinošā  
tilta vadībā.

Automatizētie procesi ar pusautomātisku  
secīgu vadību
Ar noteiktu aprīkojumu vārti atveras automātiski,  
tiklīdz vārtu blīvējums ir uzpūsts vai elektriskie 
augšdaļas tenta aizkari ir nolaisti. Kad izlīdzinošo  
tiltu pēc kraušanas procesa novieto sākumstāvoklī, 
vārti aizveras automātiski un vārtu blīvējums izpūšas 
vai augšdaļas tenta aizkari paceļas.

Vadība ārpusē
Vadība, paturot redzeslaukā kustības zonu, ir drošības 
pamatnosacījums saskaņā ar EN 1398.
Ja pārkraušanas mājiņas izlīdzinošā tilta vadības ierīci 
uzstāda ēkā, kustības zona nav pilnībā pārskatāma. 
DOBO sistēmā atvērtas kravas automašīnas durvis 
bloķē skatu no vadības ierīces uz izlīdzinošo tiltu.  
Taču ārējas vadības ierīces nodrošina standartiem 
atbilstošu un drošu darbību.

DTH-S ar fiksētu kabeli 
• pārkraušanas mājiņas izlīdzinošajam tiltam  

ar atvāžamu gala plāksni

DTH-T ar fiksētu kabeli 
• pārkraušanas mājiņas izlīdzinošajam tiltam  

ar izbīdāmu gala plāksni

DTH-T ar elastīgu kabeli 
• DOBO izlīdzinošajam tiltam ar izbīdāmu gala plāksni
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Hidrauliski izlīdzinošie tilti
Vadības ierīces

Izlīdzinošais tilts ar atvāžamu gala plāksni Izlīdzinošais tilts ar izbīdāmu gala plāksni

Vadības ierīce
Standarta 

vadības ierīce
420 S

Kombinētā 
vadības ierīce

420 Si

Daudzfunkcionāla 
vadības ierīce

460 S

Standarta 
vadības ierīce

420 T

Kombinētā 
vadības ierīce

420 Ti

Daudzfunkcionāla 
vadības ierīce

460 T

Vadības ierīce atbilstoši aizsardzības 
klasei IP 65 (aizsardzība pret ūdens 
strūklu)

● ● ● ● ● ●

LED indikators pozīcijas stāvokļa 
noteikšanai

● ● ● ●

7 segmentu displejs ar darbības  
un kļūdu paziņojumiem

● ●

Sagatavota savienojumam ar riteņa 
ķīli ar sensoru

● ● ● ● ● ●

Sagatavota izlīdzinošā tilta 
aktivizēšanas funkcijai

● ● ● ● ● ●

Sagatavota vārtu aktivizēšanas 
funkcijai

○ ○ ● ○ ○ ●

Ērta izbīdīšanas vadība ● ● ●

Automātiskas atgriešanās funkcija  
ar impulsu

● ● ● ● ● ●

Iebūvēta vārtu blīvējuma vadības poga ● ●

Iebūvēta vārtu vadība ● ●

Automātiska vārtu aizvēršanas funkcija ○ ○

Pusautomātika ○ ○

Paplašināti savienojuma varianti ● ●

Enerģijas taupības režīms ● ● ● ● ● ●

 ● Sērijveida
 ○ Ar noteiktu aprīkojumu

Enerģijas taupības režīms
Aktivizējot šo funkciju, vadības ierīce pārslēdzas sākumstāvoklī ar minimālu elektroenerģijas patēriņu. 
Enerģijas patēriņš enerģijas taupības režīmā bez pieslēgtiem piederumiem: apm. 2 W/h modelim 420 S / T, 
apm. 6 W/h modelim 460 S / T. Tas par apm. 80 % ietaupa elektroenerģijas izmaksas.
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Īpašo vadības ierīču izstrāde
Hörmann ir jūsu partneris individuāliem risinājumiem

Pie Hörmann vienuviet ir pieejama pilnīga un individuāla vadības 
ierīču koncepcija: gan Hörmann pielāgotās vadības ierīces 
iekļaušana Jūsu vadības koncepcijā, gan pilnīga centralizētā 
vadības ierīce, ar kuru vadīt visas funkciju norises, kā arī visu vārtu 
un kraušanas komponentu vizualizācija personālajā datorā.

Augstvērtīgi atsevišķie komponenti, kas ir saderīgi ar Hörmann 
piedziņu tehnoloģijām
Katra pielāgotā vadības ierīce ir balstīta uz Hörmann standarta 
vadības ierīci. Izstrādājot papildu komponentus, piemēram, vadības 
ierīces ar programmējamu atmiņu, komutācijas elementus utt.,  
mēs izmantojam tikai standartizētas, īpaši pārbaudītas detaļas, 
kuras piegādā tikai kvalitatīvu detaļu ražotāji. Tādējādi nodrošinām 
uzticamu un ilglaicīgu īpašās vadības ierīces darbību.

Individuālas pārbaudes reālos darba apstākļos ērtai vadībai
Papildus visaptverošām norises un sistēmu pārbaudēm,  
kā arī sprieguma un izolācijas pārbaudēm, īpašās vadības  
ierīces testējam arī reālos darba apstākļos. Šādi garantējam  
ne tikai optimālu darbību, bet arī augstu lietošanas komfortu.

Individuāla ražojumu izstrāde
Visu energoapgādes plānojumu izstrādā un testē mūsu  
uzņēmumā. Energoapgādes dokumentāciju sagatavo programmā 
„E-Plan“, tādējādi ir garantēta augsta elektroshēmu modularitāte  
un uztveramība. Integrējot ražojumu klienta sistēmās, klienta 
prasības tehniski saskaņo ar ražotnes standartiem.

Kontrolēta norise, pateicoties vizualizācijai
Izmantojot grafisko lietotni, var vadīt, pārraudzīt un pārvaldīt visu 
vadības sistēmu. Procesu norise tiek parādīta vadības panelī  
vai tīmekļa lietotnē.
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Uzstādīšanas varianti
Hidrauliski izlīdzinošie tilti, ko uzstāda ar metināšanu

Izlīdzinošie tilti HLS, kā arī HLS 2  
un HTL 2 bedres modelis P
Lai izlīdzinošā tilta ekspluatācija būtu droša, ir svarīgs 
uzticams savienojums ar būvkonstrukciju. Izlīdzinošo 
tiltu HLS, kā arī bedru modeļus HLS 2-P un HTL 2-P 
ievieto sagatavotā, ar sānu balstiem aprīkotā betona 
atvērumā un piemetina.

Svarīgi!
• Bedres pareiza un precīza izveide

• Pietiekama sānu balstu nostiprināšana

• Visu to spēku ievērošana, kas iedarbojas  
uz būvkonstrukciju.

Uzstādīšana ar metināšanu priekšpusē

Sānu balsts bedrē
Metināt pie vertikāla sānu balsta var:

 izlīdzinošo tiltu ar atvāžamu gala plāksni HLS 2-P;
 izlīdzinošo tiltu ar atvāžamu gala plāksni HLS,  

ja iebūvē bedrē bez pārejas.

Nostiprināta tērauda plāksne
Lai uzstādītu priekšējo siju, ir vajadzīga papildu 
tērauda plāksne bedres priekšdaļā, kad uzstāda:

 izlīdzinošo tiltu ar izbīdāmu gala plāksni HTL 2-P;
 izlīdzinošo tiltu ar atvāžamu gala plāksni HLS,  

ja iebūvē bedrē ar pāreju.

Uzstādīšana ar metināšanu aizmugurē
Izlīdzinošos tiltus HLS 2-P un HTL 2-P aizmugurē  
pēc izvēles var aprīkot ar leņķa balstu  vai dzelzs 
plāksni . Ja aprīko ar leņķa balstu, bedrei ir jābūt  
par 7 cm garākai, salīdzinot ar izlīdzinošā tilta pasūtīto 
garumu. Ja aprīko ar dzelzs plāksni, piemetināšana  
ir pavisam vienkārša. Frēzētā aizmugure norāda 
precīzu metināšanas šuves vietu un garumu. Papildu 
priekšrocība pārkraušanas laikā: iegremdētās 
metināšanas šuves nodrošina līdzenu pāreju.  
Tas ir izlīdzinošā tilta HLS un kraušanas platformu  
HRS un HRT sērijveida aprīkojums*.

* Sānu daļas nav iekļautas.
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Bedres modeļa P aizmugures skats ar leņķa balstu; piegādes komplektācijā  
ir iekļauti celšanas palīglīdzekļi.

Vecā izlīdzinošā tilta nomaiņa un bedres 
pielāgošana, ja nepieciešams (piemēram,  
ar montāžas plāksnēm vai balstiem).

Jaunā izlīdzinošā tilta uzstādīšana.

Piemetināšana pie sānu balsta – gatavs!

Vienkārša modernizācija
Bedres modelis ir vislabākā izvēle,  
kad veic renovāciju. Ja atšķiras bedres 
izmēri vai trūkst savienojuma punktu, 
atbilstoši izlīdzinošā tilta vai bedres 
stāvoklim var būt dažādi pielāgojumi. 
Konsultējieties ar mums!
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Uzstādīšanas varianti
Hidraulisko izlīdzinošo tiltu rāmja modeļi

Izlīdzinošo tiltu HLS 2 un HTL 2 rāmja 
modeļi FR / B / F
Šiem modeļiem ir pašnesošs rāmis ar sānu balstiem trīs 
pusēs un noslēgtiem sāniem. Atbilstoši modelim iebūves 
posmā to var iestiprināt betonā vai vēlāk piemetināt.

Uzstādīšana iepriekš sagatavotās betona plātnēs 
Ja iebūvē ēkā ar vairākām pārkraušanas platformām, 
standarta praksē izmanto iepriekš sagatavotas betona 
plātnes. Iebūves posmā izlīdzinošo tiltu HLS 2 un HTL 2 
iebūves modeli FR ir viegli iebūvēt. Pirms izlīdzinošo 
tiltu nostiprina, enkurus piemetina vai nu pie armatūras, 
vai arī pie tapām. Tā izveido vienmērīgu betona virsmu.

Pielāgojams uzstādīšanas augstums
Rāmja modeli FR var piegādāt pielāgotu, lai iebūvētu 
uzstādīšanas augstumā 100 – 250 mm. Izlīdzinošā tilta 
aizmuguri rūpnīcā atbilstoši pielāgo, lai betons nevarētu 
ieplūst zem izlīdzinošā tilta.

Uzstādīšana bedrē 
Izlīdzinošo tiltu HLS 2 un HTL 2 modeli FR var uzstādīt 
arī bedrē, kas ir aprīkota ar uzstādīšanas šuvi.

Uzstādīšana ar veidnes konstrukciju 
Ja izmanto šo iebūves metodi, izlīdzinošo tiltu HLS 2  
un HTL 2 bedres modeli B piegādā kopā ar uzstādīšanas 
veidni Šī modeļa aizmugure ir pilnībā noslēgta un sāni  
ir aprīkoti ar pastiprinājuma profiliem, lai sānu plāksnes 
nedeformētos, kad uzstāda visā augstumā.

Vēlāka uzstādīšana ar metināšanu 
Izlīdzinošo tiltu HLS 2 un HRT 2 rāmja modeli F  
ir paredzēts vēlākai uzstādīšanai ar metināšanu.  
Tā ir tālredzīga alternatīva:

• ja nav zināms, kādi gala plāksnes varianti ir vajadzīgi;

• lai novērstu, ka izlīdzinošajam tiltam iebūves posmā 
rodas bojājumi.

Iebūves posmā bedrē iestiprina iepriekš uzstādītā rāmī. 
Pretēji bedres modelim B rāmja modeli F vienkārši iekar 
bedrē un trīs pusēs piemetina.
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Rāmja modeļa F aizmugures skats

Iepriekš uzstādāms rāmis

Rāmja modeļa FR aizmugures skats (attēlotais uzstādīšanas 
augstums 200 mm)

Kastes moduļa B aizmugures skats

Praktiskas ventilācijas atveres
Iesprostots gaiss samazina izlīdzinošā tilta savienojumu 
ar būvkonstrukciju. Tas ir īpaši bīstami zonā zem  
sānu balsta. Ventilācijas atveres sānu balstā 
sacietēšanas laikā ļauj izplūst gaisam, tā nodrošinot 
spēcīgu savienojumu.

Leņķa balsti un stabili montāžas enkuri
Izmantojot skrūvējamos leņķa balstus, izlīdzinošo  
tiltu var optimāli novietot. Tie rūpnīcā ir iepriekš 
uzstādīti atbilstoši iestiprināšanas augstumam, taču 
pēc pieprasījuma tos var ērti pārvietot. Īpaši stabilos 
rāmja tērauda plāksnes enkurus pirms uzstādīšanas 
piemetina pie tapām vai armatūras, kas nodrošina 
uzticamu savienojumu. It īpaši aizmugurē, kur uz 
stiprinājumiem iedarbojas lieli spēki.
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Hidrauliski izlīdzinošie tilti atbilstoši īpašām prasībām
Īpaši risinājumi ar vienu kraušanas platformu kravas automašīnām  
un kravas mikroautobusiem

Svarīgi! Noskaidrojiet izlīdzinājuma vietu  
augstuma atšķirības!
Arvien pieaug pieprasījums pēc vienas kraušanas 
platformas, kas ir piemērota gan kravas automašīnai, 
gan kravas mikroautobusam. Vai tāda vispār ir lietderīga 
un iespējama – to pārsvarā nosaka augstuma atšķirības.

Kravas automašīnām un maināmām piekabēm 
vajadzīgais platformas augstums atšķiras no kravas 
mikroautobusiem vajadzīgā platformas augstuma. 
Kravas mikroautobusu bagāžas nodalījuma virsmas 
augstums ir ievērojami zemāks nekā kravas automašīnām 
un maināmajām piekabēm. Tā var rasties kāpums,  
kas kravas pārkraušanas darbos atbilstoši 
transportlīdzeklim kļūst nepraktisks. Tāpēc parasti 
iesakām atsevišķas kraušanas vietas.

Izlīdzinošais tilts HTLV 3 ar trīsdaļīgu 
izbīdāmu gala plāksni
Ja platformas augstums un izlīdzinošā tilta garums  
ir izvēlēti tā, ka visiem piebraukušajiem 
transportlīdzekļiem veidojas kraušanas procesam 
piemērots slīpuma leņķis, tad atsevišķu pārkraušanas 
platformu vietā var izmantot izlīdzinošo tiltu HTLV 3  
ar trīsdaļīgu izbīdāmu gala plāksni, kas aizņem  
mazāk vietas. Ja izmanto garāku izlīdzinošo tiltu,  
var izveidot piemērotu slīpuma leņķi.

Kravas automašīnai izbīdāmo gala plāksni (apm. 
2000 mm) var pilnībā izbīdīt vienmērīgā un nepārtrauktā 
kustībā. Ar maksimālo nominālo slodzi 60 kN, HTLV 3 
modeli var izmantot kā standarta izlīdzinošo tiltu.

Vienkārši pārslēdzot ar vadības ierīci, vidējo izbīdāmās 
gala plāksnes daļu var izbīdīt, kamēr sānu daļu stāvoklis 
nemainās, kas ir lieliski piemērots risinājums automašīnām 
preču pārvadāšanai. Inteliģentā un patentētā hidraulikas 
sistēma nodrošina nepieciešamo svara kompensāciju, 
lai samazinātu slodzi uz piegādes automašīnu. 
Izlīdzinošais tilts seko kustībai, kad piegādes 
automašīnas kravas nodalījuma virsma kraušanas  
laikā nolaižas. Tādējādi jebkurā brīdī ir garantēts  
drošs pārlaidums. Šajā režīmā izlīdzinošā tilta 
pieļaujamais noslogojums ir 20 kN atbilstoši EN 1398.

60 kN
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20 kN

Padoms
Ar garāku gala plāksni darba laukums nepalielinās,  
jo palielinās attālums starp transportlīdzekli  
un platformu!

Lai iebūves posmā izvairītos no izlīdzinošā tilta 
bojājumiem, iesakām izmantot rāmja modeli F.

Darba laukums un izmēri
Maksimālā izlīdzināmā augstuma starpība,  
ievērojot maksimālo 12,5 % kāpumu/slīpumu 
atbilstoši EN 1398, norādīta tālāk.

Izlīdzinošā tilta garums 
(pasūtāmais garums)

3000 4500

420

490

490

540

570

650

630

690

Konstrukcijas augstums 795 895

Pasūtāmais platums 2000 2000

Visi izmēri ir norādīti mm.

Gala plāksnes garums:
500 mm
1000 mm (pēc izvēles)

35



Hidrauliski izlīdzinošie tilti atbilstoši īpašām prasībām
Izlīdzinošā tilta ar izbīdāmo gala plāksni kombinācija ar šķērveida pacēlāju

Svarīgi! Bedrei ir jābūt veidotai tā, lai nekur nekas 
neiespiestos un nenobīdītos! Zonai zem pacelšanas 
platformas ir jābūt nepieejamai. To var nodrošināt  
ar vārtiem no pacēlājlifta līdz transportlīdzekļa celiņa 
līmenim vai ar priekšējo aizsargplāksni.

Pacēlājlifts
Ar pacēlājliftu pat mazā telpā var īstenot divas 
atšķirīgas funkcijas.

Pacēlājs kā izlīdzinošais tilts 
Platformas līmenī pacēlājlifts darbojas kā standarta 
hidraulisks izlīdzinošais tilts ar izbīdāmu gala plāksni. 
Tas izlīdzina attālumu no kravas automašīnas kravas 
nodalījuma virsmas un iespējamo augstuma 
starpību, nodrošinot efektīvu kraušanas procesu.

Pacēlājlifts kā šķērveida pacēlājs   
Izmantojot iebūvēto šķērveida pacēlāju, kravu  
var ātri un vienkārši pacelt no transportlīdzekļa 
celiņa līmeņa līdz ēkas līmenim vai nolaist no ēkas 
transportlīdzekļa celiņa līmenim. Tādā gadījumā 
izlīdzinošā tilta funkcija ir bloķēta.

Padoms
Ar šķērveida pacēlāju ir aizliegts pārvadāt cilvēkus! 
Tuvumā ieplānojiet pāreju personālam.

Darba laukums un izmēri
Maksimālā izlīdzināmā augstuma starpība,  
ievērojot maksimālo 12,5 % kāpumu/slīpumu 
atbilstoši EN 1398, ja izmanto kā izlīdzinošo tiltu, 
norādīta tālāk.

Pasūtāmais garums 2750 3000

340

395

370

430

345

395

400

430

Pasūtāmais platums 2000–2100–2250

Maksimālā izlīdzināmā augstuma starpība, ja izmanto  
kā šķērveida pacēlāju: 1250 mm.
Visi izmēri ir norādīti mm.

Gala plāksnes garums:
500 mm
1000 mm (pēc izvēles)
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Hidrauliski izlīdzinošie tilti ar iebūvētu RFID tehnoloģiju
Uzticama bezkontaktu transportētās kravas noteikšana, kad uzbrauc  
uz izlīdzinošā tilta

Tiek parādīta piegādes zīme ar informāciju par kravu un saistītais 
uztvērējraidītāja numurs, pilnībā pārkrautā krava ir atzīmēta (attēlā).

Uzticama datu pārraide visīsākajā attālumā starp RFID uztvērējraidītāju 
un nolasīšanas ierīci.

Automātiska kravas kustību noteikšana, kad uzbrauc uz izlīdzinošā tilta.

Nepārtraukti pieaugot automatizētas kravu plūsmas 
pieprasījumam, pieaug arī ar RFID tehnoloģiju aprīkoto 
eiro palešu īpatsvars.

Tam vajadzīgās RFID nolasīšanas ierīces uzstāda  
uz eiro paletes, attiecīgi arī antena ir jāuzstāda to tuvumā. 
Šīs tehnoloģijas trūkumi: tā aizņem vietu, sadursmēs  
ar kravas automašīnām var bojāt aprīkojumu, var rasties 
nevēlams aizsargkonstrukcijas bojājums, turklāt  
var pārsniegt izmērus.

Vismazākais attālums ir vislabākais
Ja uztvērējraidītāju uzstāda uz paletēm, tad arī antenām  
ir jābūt uzstādītām tuvumā. Risinājums: antenas uzstāda 
tieši zem izlīdzinošā tilta, kas netraucē RFID signālu 
pārraidi. Ar šo patentēto risinājumu uztvērējraidītāja  
dati visīsākajā attālumā sasniedz nolasīšanas ierīci, 
uzbraucot uz izlīdzinošā tilta.

Priekšrocību pārskats

• Uzticama datu pārraide visīsākajā attālumā starp 
nolasīšanas ierīci un uztvērējraidītāju.

• RFID nolasīšanas ierīce ir aizsargāta zem izlīdzinošā 
tilta, tādējādi var izvairīties no bojājumiem, kas rodas 
uzbraukšanas dēļ vai mehāniskās sadursmēs.

• Nolasīšanas ierīces novietojums nodrošina minimālu 
netīrumu uzkrāšanos.

• Stabila un uzticama nolasīšanas ierīces datu pārraide 
pa kabeļiem uz IT staciju, kur to apstrādā tālāk.

• Īpaši ekonomiski, jo ar RFID tehnoloģiju ir jāaprīko  
tikai izlīdzinošais tilts, nevis transportlīdzekļi, 
piemēram, autoiekrāvēji.

Saņemiet pie mums individuālu konsultāciju! Pēc 
pieprasījuma uz testa platformas var veikt praktiskus 
pārkraušanas mēģinājumus ar saviem transportlīdzekļiem 
un īpašām kraušanas vienībām. Konsultēšana  
un projektēšana notiek sadarbībā ar pieredzējušiem  
IT loģistikas speciālistiem.

Noskatieties videoklipu „Izlīdzinošie tilti  
ar iebūvētu RFID tehnoloģiju“ tīmekļa vietnē 
www.hoermann.de/mediacenter.

Tikai pie Hörmann
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DOBO sistēma
„Docking before opening“ – pirms atvēršanas, piebrauc

Noskatieties videoklipu  
„DOBO sistēma“ tīmekļa vietnē  
www.hoermann.de/mediacenter.

DOBO princips
Ja ir standarta platforma, transportlīdzekļa vadītājs 
vispirms izkāpj no transportlīdzekļa, atver durvis 
un tikai tad piebrauc. Ja transportlīdzeklis  
ir piebraucis jau iepriekšējā vakarā, tad pirms 
izkraušanas ir jāveic papildu manevri, lai varētu 
atvērt durvis. Ar DOBO sistēmu ir citādāk: kravas 
automašīna var piebraukt ar aizvērtām durvīm.  
Tās var atvērt jebkurā brīdī. Tikmēr krava 
transportlīdzeklī ir droši pasargāta.

Priekšrocības

• Ātrā piebraukšana: nav jāmanevrē un jāizkāpj, 
lai atvērtu durvis, kas katrai kravas automašīnai 
ietaupa apm. 5 min..

• Apkalpošanas platformas izmantošana: 
vakarā piebrauc, no rīta izkrauj.

• Paaugstināta darba drošība, jo piebraukt  
var bez izkāpšanas: minimāls negadījumu  
risks bīstamības zonā starp transportlīdzekli  
un platformu.

• Aizsardzība pret zādzību: vārti var būt aizvērti 
līdz pašam kraušanas procesam, kravas 
automašīnas durvis ir bloķētas – tās var atvērt, 
kad ir nolaisti piebraukšanas aizsargbuferi; 
noderīgi muitā – kravas automašīnu var vadīt 
uzreiz uz kraušanas vietu, drošības plombu  
var noņemt no iekšpuses.

• Noslēgti dzesēšanas loki

• Higiēniska kraušana: nevar iekļūt ne dzīvnieki, 
ne netīrumi.

• Enerģijas izmaksu ietaupījums: ar vārtu vadotni 
izlīdzinošā tilta priekšā vai aiz tā ir samazināta 
nevajadzīga siltumapmaiņa, tādējādi 
izlīdzinošais tilts nav termiskais tilts.

Padoms
DOBO sistēmas ierīkošana pārkraušanas mājiņā  
ir īpaši vienkārša. Pretēji iebūvei ēkā nav jāizveido 
uzstādīšanas vietas bedre ar padziļinājumiem 
transportlīdzekļa durvīm un ēkas durvīm, kā arī nav 
vajadzīgs izolējošais panelis zem izlīdzinošā tilta.

DOBO sistēma ēkā

DOBO sistēma pārkraušanas mājiņā
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 Droša piebraukšana
Piebraukšanas palīglīdzekļi un 
piebraukšanas asistents DAP palīdz 
vadītājam centrēti piebraukt.

 Drošs blīvējums
Tiklīdz kravas automašīna ir piebraukusi, 
vārtu blīvējums DAS 3 tiek piepūsts  
un veido blīvējumu ap trim 
transportlīdzekļa pusēm.

 Platformas vārtu atvēršana
Vārtus var pilnībā atvērt, lai iekļūtu 
pārkraušanas mājiņas priekšējā zonā.

 Piebraukšanas  
aizsargbuferu nolaišana
Tagad iespējams nolaist un fiksēt  
kustīgos piebraukšanas aizsargbuferus 
VBV4 vai VBV5, lai atvērtu kravas 
automašīnas durvis.

 Transportlīdzekļa durvju atvēršana
Platforma ir aprīkota ar padziļinājumu, 
kas nodrošina pietiekamu durvju 
brīvkustību, lai tās varētu pilnībā atvērt.

 Izlīdzinošā tilta izbīdīšana
Izlīdzinošais tilts ar 500 mm garu 
izbīdāmo gala plāksni bez sarežģījumiem 
savieno platformu un kravas nodalījuma 
virsmu, un to var kontrolēt ar centimetra 
precizitāti.

 Droša piebraukšana
Piebraukšanas palīglīdzekļi un Hörmann 
piebraukšanas asistents HDA-Pro palīdz 
vadītājam droši un centrēti piebraukt  
pie ēkas. Transportlīdzekļa durvis tikmēr 
vēl ir aizvērtas. Sensori vārtu panelī 
atpazīst transportlīdzekļa pozīciju.  
Kā alternatīvu var izmantot arī 
piebraukšanas palīgsistēmu DAP.

 Drošs blīvējums
Tiklīdz kravas automašīna ir piebraukusi, 
vārtu blīvējums DAS 3 tiek piepūsts un 
veido blīvējumu ap trim transportlīdzekļa 
pusēm.

 Platformas vārtu atvēršana
Kad vārti ir pilnībā atvērti, izbīdās 
izlīdzinošā tilta izbīdāmā gala  
plāksne, kas samazina attālumu  
līdz transportlīdzeklim.

 Piebraukšanas  
aizsargbuferu nolaišana
Tagad iespējams nolaist un fiksēt kustīgos 
piebraukšanas aizsargbuferus VBV4  
vai VBV5, lai atvērtu kravas automašīnas 
durvis.

 Transportlīdzekļa durvju atvēršana
Platforma ir aprīkota ar padziļinājumu, 
kas nodrošina pietiekamu durvju 
brīvkustību, lai tās varētu pilnībā atvērt.

 Izlīdzinošā tilta izbīdīšana
Izlīdzinošais tilts HTL 2 ar 1000 mm garu 
izbīdāmo gala plāksni bez sarežģījumiem 
savieno platformu ar kravas nodalījuma 
virsmu, un to var kontrolēt ar centimetra 
precizitāti.
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DOBO sistēma ēkā* 
• Uzstādīšanas vietā izveidots padziļinājums ēkas 

grīdā transportlīdzekļa durvīm

• Uzstādīšanas vietā izveidots padziļinājums 
būvkonstrukcijā ēkā vārtu vadotnei izlīdzinošā  
tilta priekšā

• Izlīdzinošais tilts HTL 2 DOBO-h ar 1000 mm garu 
izbīdāmo gala plāksni, horizontāls sākumstāvoklis 
(šķērskustība ir nosacīta)

• Ārēja vadības ierīce DTH-T, lai optimāli redzētu 
izlīdzinošo tiltu arī tad, kad durvis ir atvērtas.

• Izolējošais panelis vai betona segums  
zem izlīdzinošā tilta

• Vārtu blīvējums DAS 3 DOBO (skatiet 58. lpp.)

• Sekciju vārti SPU F42 vai SPU 67 Thermo

• Durvju turētāji  novērš transportlīdzekļa durvju 
kustību uz aizmuguri kraušanas procesa laikā

• Piebraukšanas aizsargbuferi VBV4 vai VBV5  
(skatiet 69. lpp.)

• Piebraukšanas asistents HDA-Pro vai palīgsistēma 
DAP (skatiet labajā pusē), lai novērstu būvkonstrukcijas 
bojājumus, it īpaši uzstādīšanas vietas padziļinājuma 
zonā

• Atvērtu vārtu gala pozīcijas pieprasījums, piemēram, 
magnētisks slēdzis, ar kuru aktivizē izlīdzinošo tiltu

DOBO sistēma pārkraušanas mājiņā* 
• Kraušanas platforma HRT DOBO-s ar padziļinājumu 

transportlīdzekļa durvīm, zems sākumstāvoklis  
(durvis var atvērt jebkurā brīdī)

• Ārēja vadības ierīce DTH-T, lai optimāli redzētu 
izlīdzinošo tiltu pārkraušanas mājiņā

• Pārkraušanas mājiņas konstrukcija (skatiet 
44. – 45. lpp.)

• Vārtu blīvējums DAS 3 DOBO vai DAS 3-L DOBO 
(skatiet 58. – 59. lpp.)

• Industriālie sekciju vārti SPU F 42 vai SPU 67 Thermo, 
kas noslēdz ēku

• Durvju turētāji  novērš transportlīdzekļa durvju 
kustību uz aizmuguri kraušanas procesa laikā.

• Piebraukšanas aizsargbuferi VBV4 vai VBV5  
(skatiet 69. lpp.)

• Piebraukšanas palīgsistēma DAP (skatiet 76. lpp.)

• Atvērtu vārtu gala pozīcijas pieprasījums, piemēram, 
magnētisks slēdzis, ar kuru aktivizē izlīdzinošo tiltu

* Šis komponentu uzskaitījums ir piemērs, tie var atšķirties  
atbilstoši pieprasījumam.

Plānošanas laikā īpaši ievērojiet durvju  
kustības amplitūdu.

DOBO sistēma
Komponenti
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Piebraukšanas palīgsistēma
Manevrēšanas laikā kravas automašīnas vadītājs  
var noteikt attālumu līdz piebraukšanas vietai  
pēc signāllampas krāsas.

Piebraukšanas palīgsistēma DAP  
ar optiskajiem sensoriem.
Plašāka informācija sniegta 76. lpp.

Piebraukšanas asistents HDA-Pro ar vairākiem 
sensoriem vārtu panelī, kas atpazīst kravas 
automašīnas aizmuguri ar aizvērtām aizmugures 
durvīm (sistēma ir piemērota tikai DOBO sistēmai 
ēkā, skatiet 38./40. lpp.).

Piebraukšanas posmi
 Zaļa signāllampa: transportlīdzeklis var piebraukt.
 Dzeltena signāllampa: transportlīdzeklis tuvojas 

pie piebraukšanas pozīcijas.
 Sarkana signāllampa: transportlīdzeklis  

ir sasniedzis piebraukšanas pozīciju.
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Praktiska konstrukcija
Pārkraušanas mājiņas ir īpaši piemērotas 
komerciālās būvēs un renovējamās 
būvēs, jo var izveidot pilnīgu 
pārkraušanas platformu, neveicot  
ēkas pārbūvi. Turklāt ēku var pilnībā 
izmantot līdz pat ārsienām un, piemēram, 
jaunbūves var plānot mazākas.

Energoefektīva koncepcija
Pārkraušanas mājiņas nodrošina 
ievērojamu enerģijas ietaupīšanas 
potenciālu, jo ēku noslēdz siltumizolēti 
industriālie vārti un izlīdzinošais tilts ir 
novietots to priekšā. Tādējādi vārtu aile 
ir vislabāk izolēta, kad nenotiek 
pārkraušana. Pārkraušanas mājiņas ar 
DOBO sistēmu ir īpaši energoefektīvas.

Kompakts risinājums
Pārkraušanas mājiņas var izvietot 
dažādos leņķos atbilstoši pieejamajai 
āra platībai, tādējādi ir pietiekami 
daudz vietas, lai piebrauktu. Ja ir 
vajadzīgs liels skaits pārkraušanas 
platformu, pārkraušanas mājiņas  
var savienot un tādējādi izveidot  
ne tikai ekonomisku, bet arī glītu 
rindveida izkārtojumu.

Pārkraušanas mājiņas
Izstrādājumu un plānošanas priekšrocības
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Aizsardzība pret laika 
apstākļu iedarbību un 
trokšņa mazināšana 
kraušanas procesa laikā
• Tips LHP 2 ar divsienu apšuvumu

Personāla un kravas 
aizsardzībai pret laika 
apstākļu iedarbību
• Tips LHC 2 ar viensienas apšuvumu

Nevainojama saskaņotība 
ar fasādes dizainu
• Tips LHF 2, ko apšuj ar paneļiem 

uzstādīšanas vietā

Plašāka informācija sniegta 46. lpp.

Plašāka informācija sniegta 46. lpp.

Plašāka informācija sniegta 46. lpp.

Pielietojuma sfēras
Jebkurām prasībām piemērota pārkraušanas mājiņa

43



Pārkraušanas mājiņas
Sertificētas stabilas konstrukcijas ar izsmalcinātu dizainu

Izturīga kopējā konstrukcija
Hörmann pārkraušanas mājiņas  
ar izsmalcināto dizainu atbilst visām 
stabilitātes un drošības prasībām, ņemot 
vērā to šauro konstrukciju. Atbilstoši 
modelim pārbaudītās konstrukcijas  
jumta noslogojums ir maksimāli 1 kN/ m²  
vai 3 kN/ m², un tās var izmantot  
arī sniegotos apgabalos. Vēja slodze  
ir maksimāli 0,65 kN/ m². Tāpēc  
ar Hörmann pārkraušanas mājiņām  
plānot ir vienkārši un droši. Ja prasības  
ir augstākas, sazinieties ar savu  
Hörmann partneri!

Pārkraušanas mājiņas rāmja konstrukcija 
un tērauda podesti ir sertificēti atbilstoši 
EN 1090, kas ir svarīgs nosacījums,  
lai tie atbilstu būvizstrādājumu regulas 
prasībām. Sertifikāts apstiprina tādu 
prasību izpildi kā:

• rūpnīcas izstrādājumu kontrole;

• izturība;

• konstrukcija atbilstoši Eirokodeksam.

Visu modeļu varianti atbilst EN 1990 
statiskajiem aprēķiniem. Podestu  
un pārkraušanas mājiņu atbilstību 
būvizstrādājumu regulai pastāvīgi 
apstiprina CE marķējums un tiešsaistē 
pieejamā ekspluatācijas īpašību deklarācija.

Uzstādīšanas prasības
Pārkraušanas mājiņas ārpusē ir jābūt 
pietiekami daudz vietas .

Izvietojums leņķī
Ja ir ierobežota vieta, izvietojums leņķī 
nodrošina lielāku kustību brīvību,  
lai piebrauktu .

Noskatieties videoklipu  
„Pārkraušanas mājiņas“ tīmekļa vietnē 
www.hoermann.de/mediacenter.
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Ausführungsklasse 2, innerhalb der Gültigkeitsbereiche, wie im Anhang zur Bescheinigung 
angegeben, 

in Verkehr gebracht durch 

Hörmann KG Verkaufsgesellschaft 
Upheider Weg 94-98, D-33803 Steinhagen, Deutschland 

und hergestellt in dem/den Herstellwerk(en) 

Hörmann Alkmaar B.V. 
Robbenkoog 20, 1822 BB Alkmaar, Nederland 
 

Diese Bescheinigung bestätigt, dass alle Anforderungen an die Zertifizierung der werkseigenen Produktionskontrolle 
gemäß Annex ZA der folgenden Norm 

EN 1090-1:2009/A1:2011 
entsprechend dem System 2+ angewendet werden und dass 

DIE WERKSEIGENE PRODUKTIONSKONTROLLE ALLE DARIN VORGESCHRIEBENEN 
ANFORDERUNGEN ERFÜLLT.  

Diese Bescheinigung bleibt gültig, solange sich die in der harmonisierten Norm genannten Prüfverfahren und/oder 
Anforderungen der werkseigenen Produktionskontrolle zur Bewertung der Leistung der erklärten Merkmale nicht 
ändern und das Produkt und die Herstellbedingungen im Werk nicht wesentlich geändert werden. 

Weitere Einzelheiten sind im Anhang zur Bescheinigung dargestellt. 

Ort und Datum: 

Barendrecht, 2017-12-07 

 

Für die benannte Stelle 2388: 
DNV GL – Business Assurance 
Zwolseweg 1, 2994 LB Barendrecht, 
The Netherlands, +31 10 2922 689 
 
 
 
 

 
______________________________________________________________________________ 
D.P. Koek 
Managementbeauftragter 
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 Apakškonstrukcija kā izlīdzinošā tilta 
kombinācija ar podestu
Kraušanas platformas HRS un HRT kopā  
ar izlīdzinošo tiltu un sānu daļām veido vienību, 
kas ir optimāla pārkraušanas mājiņas 
apakškonstrukcija. Priekšējās plāksnes  
jau ir sagatavotas, lai uz tām uzstādītu 
piebraukšanas aizsargbuferus. Lai aizsardzība 
pret koroziju būtu augstvērtīga, ārā iesakām 
uzstādīt HRS un HRT cinkotus.
Kraušanas platformas HRS un HRT ir pieejamas līdz 
3 m garumā un ar nominālo slodzi 60 kN. Ja prasības 
ir augstākas, HLS 2 vai HTL 2 izlīdzinošos tiltus 
kombinē ar atsevišķiem podestiem.

 Regulējamas podesta kājas
Lai optimāli pielāgotu ēkas līmenim, pārkraušanas 
mājiņas podesta kāju augstumu var regulēt.  
Tas atvieglo uzstādīšanu un izlīdzina iespējamās 
līmeņa izmaiņas, ēkai gadu gaitā nosēžoties.

 Optimāla drenāža
No pārkraušanas mājiņām ūdeni novada, 
izmantojot standarta 2 % jumta slīpumu uz 
priekšu. Atbilstoši atsevišķiem nosacījumiem 
jumta slīpums var būt arī 10 %. Pēc pieprasījuma 
pārkraušanas mājiņām var arī uzstādīt 
notekcauruli kopā ar drenāžas cauruli .

 Ar vārtu blīvējumu
Vārtu blīvējums pārvērš apakškonstrukciju  
un konstrukciju pilnīgā pārkraušanas platformā. 
To var ērti uzstādīt pie pārkraušanas mājiņas 
rāmja konstrukcijas. Īpaši energoefektīvs 
risinājums ir piepūšamais vārtu blīvējums,  
kas ir labi pasargāts un iebūvēts pārkraušanas 
mājiņas nišā, skatiet 59. lpp..

Ciešs savienojums ar būvkonstrukciju
50 mm augstais jumta savienojuma balsts 
nodrošina ciešu konstrukcijas un būvkonstrukcijas 
savienojumu. Izvēles profila līste novērš lietus 
ūdens iekļūšanu.
Ja ēkas fasādi nevar vertikāli noslogot, mājiņa  
ir pieejama kā pašnesoša konstrukcija. Uz ēkas 
fasādi iedarbojas tikai vēja slodze.
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Pārkraušanas mājiņas
Jebkurām prasībām piemērots risinājums

Viensienas: modelis LHC 2 
Viensienas apšuvums efektīvi aizsargā personālu 
un kravu no laika apstākļu ietekmes kraušanas 
procesa laikā. Standarta modeļa maksimālā jumta 
slodze ir 1 kN/ m², izvēles modeļa – 3 kN/ m². 
Jumta iekšpusi var piegādāt arī ar kondensāta 
samazināšanas aprīkojumu. Ja paredzamā jumta 
slodze nepārsniedz 3 kN/ m², jumts ir aprīkots  
ar sendviča tipa paneļiem un papildu kondensāta 
samazināšanas aprīkojums nav vajadzīgs.

Divsienu: modelis LHP 2 ar 60 mm bieziem 
tērauda paneļiem 
Sānu sienas un jumta panelis ir izgatavoti  
no 60 mm bieziem divsienu tērauda paneļiem. 
Modelis LHP 2 ir īpaši ieteicams, lai nodrošinātu 
ne tikai aizsardzību pret laika apstākļu ietekmi, 
bet arī mazinātu troksni kraušanas procesa  
laikā un lai novērstu saules staru radītu siltuma 
ietekmi uz atdzesētām kravām.

Šādām pārkraušanas mājiņām standarta jumta 
slodze ir līdz 3 kN/ m². Glītās sānu sienas tiek 
apšūtas tā, ka nav redzamas montāžas skrūves.

Virsmas LHP 2 sānu sienas un jumta paneļi
 LL
 M8L
 M16L

Uzticama virsmas aizsardzība
Modeļu LHP 2 un LHC 2 pārkraušanas mājiņas 
piegādā ar grunts pārklājumu, iekšpuses krāsa  
ir RAL 9002, ārpuses sānu un jumta paneļi  
pēc izvēles ir pieejami RAL 9002 vai RAL 9006 
krāsās. Pēc pieprasījuma ir pieejami arī krāsaini 
sienu paneļi.

Neierobežota konstrukcijas daudzveidība: 
modelis LHF 2 
Rāmja konstrukciju uzstādīšanas vietā var apšūt 
ar piemērotiem paneļiem, tā iesakām rīkoties,  
ja pārkraušanas mājiņas izskatam ir jāsakrīt  
ar ēkas fasādi (skatiet 43. lpp. augšpusē). 
Pārkraušanas mājiņām ir pieejami arī vertikāli 
paneļi.

60 mm
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Optimāla siltumizolācija: pārkraušanas 
termomājiņa 
Ja pārkraušanas mājiņa atrodas tieši dzesēšanas 
zonā, pastāv ievērojami augstākas siltumizolācijas 
prasības. Hörmann termomājiņu jumts, sienas  
un grīda ir apšūti ar 80 mm bieziem sendviča  
tipa paneļiem. Lai noslēgtu priekšpusi, iesakām 
industriālos sekciju vārtus SPU 67 Thermo ar 67 mm 
iebūves dziļumu.
Svarīgi! Pārkraušanas termomājiņām ir jānodrošina 
efektīva mitruma novadīšana. Izmantojiet 
specializētu dzesēšanas un saldēšanas tehnoloģiju 
uzņēmumu pakalpojumus, lai pareizi un atbilstoši 
prasībām blīvētu visas šuves.

Pārkraušanas mājiņas ar DOBO sistēmu 
Pārkraušanas mājiņās DOBO sistēmu ieviest  
ir pavisam vienkārši, jo to var uzstādīt ēkas  
priekšā. DOBO izlīdzinošā tilta apakškonstrukcija  
ar pakāpjveida sānu daļām jau ir piemērota,  
lai uz tās uzstādītu standarta pārkraušanas mājiņu.

Plašāka informācija par DOBO sistēmu  
sniegta 38. – 41. lpp.

Savienots rindveida novietojums 
Garā rindveida novietojumā savienotas pārkraušanas 
mājiņas var būt gan ekonomisks, gan glīts risinājums. 
Nosacījumi

• Izkārtojums 90° leņķī

• Gareniskais izmērs: maksimāli 4000 mm  
(attālums no vidus līdz izlīdzinošā tilta vidum)

Ar sendviča tipa paneļiem apšūts jumts iztur slodzi 
līdz 1,75 kN/ m², izvēles modeļa jumts – līdz 3 kN/ m².

Priekšējie noslēdzošie vārti 
Lai pārkraušanas mājiņu aizsargātu no nevēlamas 
ietekmes un netīrumiem arī tad, kad nenotiek 
pārkraušana, priekšpusē var uzstādīt ruļļu vārtus 
Decotherm SB. Var uzstādīt arī sekciju vārtus,  
taču šādu vārtu vadotnei vajag vairāk vietas,  
tāpēc ir vajadzīga augstāka pārkraušanas mājiņa  
un varbūt arī garāks izlīdzinošais tilts.
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Efektīva aizsardzība
Vārtu blīvējumi noblīvē spraugu starp 
ēku un kravas automašīnu. Tie aizsargā 
kravas un personālu no laika apstākļu 
ietekmes, ja ir atvērti vārti. Turklāt tie 
efektīvi samazina siltuma zudumu 
iekraušanas un izkraušanas procesa 
laikā, tādējādi ietaupot enerģijas 
izmaksas.

Optimāls risinājums
Vārtu blīvējumi pārsvarā ir efektīvi tad, 
kad tie ir optimāli pielāgoti 
piebraucošajiem transportlīdzekļiem un 
kraušanas apstākļiem. Hörmann 
piedāvā plašu pielāgojamu modeļu 
klāstu ar individuālu aprīkojumu.

Ilglaicīga konstrukcija
Lai efektīvi novērstu bojājumus 
piebraukšanas laikā, tenta aizkaru vārtu 
blīvējuma rāmja konstrukcija vienlaikus 
ir īpaši izturīga un elastīga. Piepūšamo 
vārtu blīvējumu spilveni sākumstāvoklī 
ir droši pasargāti un piebraukšanas 
laikā nesaskaras ar transportlīdzekli. 
Tikai pēc tam tie piekļaujas 
transportlīdzeklim.

Vārtu blīvējumi
Izstrādājumu un plānošanas priekšrocības
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Pilnīgi brīvi kraušanas 
atvērumi un enerģiju 
taupoši pārkraušanas 
risinājumi
• Piepūšami vārtu blīvējumi

Universāls lietojums 
dažādu izmēru 
transportlīdzekļiem
• Tenta aizkaru vārtu blīvējumi

Līdzīga izmēra un 
vienādas konstrukcijas 
transportlīdzekļi
• Spilvenveida vārtu blīvējumi

Plašāka informācija sniegta 
50. – 55. lpp.

Plašāka informācija sniegta 
56. – 59. lpp.

Plašāka informācija sniegta 
60. – 63. lpp.

Pielietojuma sfēras
Jebkurām prasībām piemērots vārtu blīvējums
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Tenta aizkaru vārtu blīvējumi
Elastīga rāmja konstrukcija

 Stabils tērauda rāmis
Augšdaļas un sānu tenta aizkarus uzstāda  
uz cinkotiem presēta tērauda rāmjiem, kas veido 
stabilu un izturīgu kopējo konstrukciju.

 Pielāgojama vadāmā pleca konstrukcija
Vadāmā pleca konstrukcijas uzbūve un īpašie 
atvērtie profili to padara gan horizontāli, gan vertikāli 
pielāgojamu. Kad ievieto vārtu blīvējumu, priekšējais 
rāmis nedaudz pavirzās uz augšu.

 Teleskopiski vadāmi pleci
Šis papildaprīkojums ļauj priekšējam rāmim sekot 
līdzi kravas automašīnas pacelšanās kustībām. Šī 
patentētā konstrukcija vienkārši samazina bojājumu 
risku, kas rodas, kad apkalpošanas platformu paceļ, 
lai to pozicionētu, vai kad transportlīdzeklis pēc 
piebraukšanas nedaudz paceļas. Priekšējais rāmis 
var pārvietoties uz augšu līdz 250 mm augstumam. 
Teleskopiskos vadāmos plecus var uzstādīt arī vēlāk.

Svarīgi!
Raugieties, lai iespējamiem pārsegiem ir pietiekami 
daudz vietas, lai brīvi kustētos virs vārtu blīvējuma.

 Izturīga šķērveida plecu konstrukcija
Šķērveida plecu konstrukcijas priekšrocība  
ir tās stingrums. Tā nodrošina īpaši augstas  
vai dziļas kustības. Rāmja konstrukciju ievieto 
paralēli un pēc kraušanas procesa nospriego  
ar pārsegu, izmantojot spriegotājatsperes.

 Tenta aizkari ar atsperu spriegojumu
Sānu un augšdaļas tenta aizkarus veido 3 mm  
biezs divkāršs poliestera monošķiedru audums ar 
abpusēju UPVC pārklājumu. Salīdzinot ar standarta 
poliestera tentu, sānu tenta aizkaru monošķiedru 
pavedieni materiālā nodrošina ievērojamu 
spriegojumu pret kravas automašīnas aizmuguri  
un tādējādi veido izcilu blīvējumu.
Sānu tenta aizkari ir marķēti: modelī ar pleciem – 
1 josla vienā pusē, modelī ar šķērveida pleciem – 
4 joslas vienā pusē, transportlīdzekļu celiņa 
modeļos – 6 joslas vienā pusē.
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Tikai pie Hörmann
Tenta aizkaru vārtu blīvējums  
ar teleskopiskiem vadāmiem 
pleciem

Drenāža
Lai cilvēki un kravas būtu pasargāti no spēcīga 
lietus, atbilstoši modelim konstrukcijas augšdaļas 
elementi nodrošina efektīvu lietus ūdens novadīšanu.

 Slīpa augšdaļa
Šajā konstrukcijā atšķiras priekšējā rāmja un 
aizmugurējā rāmja augstums. Tādējādi izveidotais 
100 mm slīpums novada lietus ūdeni uz priekšmalu. 
Pēc izvēles vārtu blīvējumu var aprīkot ar citiem 
drenāžas risinājumiem, skatiet 54. lpp..

 Taisna augšdaļa ar notekcauruli
Taisnas augšdaļas augšējais apšuvums ir aprīkots  
ar drenāžas atverēm. Pa ūdens notekkanālu lietus 
ūdens tiek novadīts uz sāniem.
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Tenta aizkaru vārtu blīvējumi
Prasībām atbilstošs aprīkojums

Augšdaļas tenta aizkaru modeļi
Dažādiem transportlīdzekļu augstumiem, ir vajadzīgi 
elastīgi augšdaļas tenta aizkari. Gari augšdaļas tenta 
aizkari arī mazākām kravas automašīnām nodrošina 
pietiekamu blīvējumu. Ja transportlīdzekļi ir augsti, 
tenta aizkari karājas kraušanas ailē. Ideāls pārlaidums 
ir apm. 150 mm . Lai augsti transportlīdzekļi augšdaļas 
tenta aizkarus pārāk nenospriegotu, tie pēc vajadzības 
ir aprīkoti ar iegriezumu, loksnēm stūrī vai loksnēm 
visā garumā.

 Augšdaļas tenta aizkari ar iegriezumu sānos
 Augšdaļas tenta aizkari ar loksnēm stūros
 Augšdaļas tenta aizkari ar loksnēm visā garumā, 

100 % pārlaidums

Vietās, kur piebrauc mazi transportlīdzekļi, piemēram, 
automašīnas preču pārvadāšanai, ir lietderīgi izmantot 
papildu saritināmu tenta aizkaru. To var atritināt 
manuāli vai automātiski un pēc vajadzības pēc 
piebraukšanas nolaist uz transportlīdzekļa jumta .

 Skaitļi uz augšdaļas tenta aizkariem
Pēc pieprasījuma augšdaļas tenta aizkarus 
piegādājam arī ar skaitļiem marķējuma joslu krāsā.

 Ūdens notekkanāls
Ja vārtu blīvējumi neatrodas zem nojumes, ūdens 
novadīšanas prasības var būt augstākas. Tāpēc 
augšējo apšuvumu var aprīkot ar ūdens notekkanālu. 
Ja fasāde ir augsta un dīkstāves laiki ir ilgi, piemēroti 
ir vārtu blīvējumi ar taisnu augšdaļu DSLR, DSSR(-G), 
kas sērijveidā ir aprīkoti ar ūdens notekkanālu.

 Stūru spilvenveida blīvējumi
Ja ar enerģiju saistītajiem aspektiem ir svarīga loma,  
ir ieteicams izmantot pēc izvēles stūru spilvenveida 
blīvējumus. To augstums un forma ievērojami uzlabo 
blīvējumu apakšpusē starp sienas savienojumu  
un tenta aizkariem.

 Transportlīdzekļu celiņa modeļa 
apakšdaļas tenta aizkari
Optimālu blīvējumu kravas automašīnas apakšējā 
malā nodrošina noņemami apakšdaļas tenta aizkari, 
ko piestiprina pie blīvējuma aizmugurējā rāmja.

150 mm
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Balta

Dzeltena

Oranža

Sarkana

Košzila krāsa, līdzīga RAL 5010

Bazalta pelēka krāsa, līdzīga RAL 7012

Grafīta melna krāsa, līdzīga RAL 9011

Krāsas

Augšdaļas un sānu tenta aizkari

Grafīta melna krāsa, līdzīga RAL 9011 ●

Bazalta pelēka krāsa, līdzīga RAL 7012 ○

Košzila krāsa, līdzīga RAL 5010 ○

Sānu apšuvums

Grafīta melna krāsa, līdzīga RAL 9011 ●

Bazalta pelēka krāsa, līdzīga RAL 7012 ○

Košzila krāsa, līdzīga RAL 5010 ○

Marķējuma joslas

Balta ●

Dzeltena ○

Oranža ○

Sarkana ○

 ● Standarta
 ○ Izvēles, nav paredzēta DDF
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Tenta aizkaru vārtu blīvējumi
Plašs iespēju sortiments

Modeļi DSL DSLR DSS DSSR DSN DSS-G DSSR-G DSN-G

Platformas modelis (att. 50./51. lpp.) ● ● ● ● ●

Transportlīdzekļu celiņa modelis (att. 53. lpp, . punkts) ● ● ●

Vadāms plecs ● ●

Šķērveida plecs ● ● ● ●

Iebūve nišā ● ●

Slīpa augšdaļa ● ● ●

Taisna augšdaļa ● ● ●

Marķējuma joslu skaits vienā pusē 1 1 4 4 1 6 6 4

Iebūve zem nojumes ● ● ●

Pasūtāmais 
platums

Sānu tenta 
aizkaru 
platums

Priekšējā atvēruma platums

2800
600 1600

700 1400

3000
600 1800

700 1600

3350
600 2150

700 1950

3500
600 2300

700 2100

Pasūtāmais 
augstums

Augšdaļas 
tenta aizkaru 
augstums*

Priekšējā atvēruma augstums

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

Iebūves dziļums

500 ● ● ● ● ● ●

600 ○ ○ ○ ○ ○ ○

900 ○ ○ ○

* Pēc izvēles ir pieejami arī zemāki augšdaļas tenta aizkari, sākot no 500 mm.
 ● Standarta
 ○ Izvēles
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Tenta vārtu blīvējumi DDF
Bez stieņiem un ar paceļamu pārsegu

Modeļi DDF

Platformas modelis ●

Sānu spilveni ●

Paceļams pārsegs ●

Balto marķējuma joslu skaits vienā pusē 1

Iebūve zem nojumes ●

Pasūtāmais platums
Sānu tenta aizkaru 
platums

Priekšējā atvēruma 
platums

Piemērots pārkraušanas 
mājiņām

3300 600 2100 –

3400 600 2200 –

3500 600 2300 ●

Pasūtāmais augstums
Augšdaļas tenta aizkaru 
augstums Priekšējā atvēruma augstums

3500 1000 2450

Sānu spilveni un paceļams pārsegs
Tenta vārtu blīvējuma ar vadāmiem vai šķērveida 
pleciem vietā varat izvēlēties vārtu blīvējumu DDF  
ar tenta aizkariem, ko ir īpaši grūti sabojāt, uz sānu 
spilveniem ar putuplasta pildījumu. Ja piebrauc 
neprecīzi, transportlīdzeklis iespiežas sānu spilvenos 
un izvairās no sānu bojājumiem. Sānu tenta aizkari  
ir piestiprināti pie sānu spilveniem  ar līplentes 
stiprinājumiem. Ja rodas bojājumi, nomaiņa ir vienkārša 
un ekonomiska. Augšdaļa var kustēties uz augšu  

, proti, tā var kustēties līdzi par apm. 550 mm,  
kad piebraukušais transportlīdzeklis nedaudz paceļas  
uz augšu. Jumta forma nodrošina ūdens novadīšanu 
uz sāniem.

Padoms
3500 × 3500 mm platformas modeļi ir pierādījuši savu 
pielāgojamību praktiski, jo piebraukušās kravas 
automašīnas spiedienu var vienmērīgi sadalīt  
vārtu blīvējumā. Tāpēc paredziet vajadzīgo vietu 
ēkas plānos!
Ievērojiet, ka rindveida novietojumā ir jāievēro 
pietiekami liels attālums starp vārtu blīvējumiem, 
vismaz 100 mm.
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Piepūšami vārtu blīvējumi
Glīti un atbilstoši augstām tehniskām prasībām

 Rāmja konstrukcija
Jumta un sānu apšuvums ar 20 mm bieziem siltumizolētiem 
tērauda paneļiem pēc izvēles ir pieejams alumīnija baltā 
krāsā RAL 9006 vai pelēkbaltā krāsā RAL 9002 ar anodēta 
alumīnija stūra profiliem un noapaļotu līniju dizainu.

 Tenta aizkari un audums
Tenta sloksnes no 3 mm bieza divkārša poliestera 
monošķiedru auduma ar abpusēju UPVC pārklājumu aizsargā 
spilvenus sākumstāvoklī. Spilveni ir veidoti no laikapstākļu 
noturīga un augstfrekvencē metināta tenta materiāla grafīta 
melnā krāsā, RAL 9011.

 Piepūšami augšdaļas un sānu spilveni
Sākumstāvoklī piepūšamie spilveni gandrīz nav redzami. 
Piebraukšanas laikā tie nesaskaras ar kravas automašīnu. 
Tāpēc vārtu blīvējumu nevar bojāt arī tad, ja piebrauc neprecīzi.

Svarīgi!
Pareizs spilvena izmērs nodrošina optimālu blīvējumu. Augšdaļas 
spilvena garumam un sānu spilvenu platumam ir jābūt 
pietiekamiem, lai radītu nelielu spiedienu uz piebraukto 
kravas automašīnu (pieejami speciāli izmēri). Tie nedrīkst  
būt tik gari vai plati, ka iespiešanas laikā deformējas.

Optimāls priekšējais atvērums darba stāvoklī

• Platums par 200 mm mazāks nekā transportlīdzekļa platums

• Augstums par 100 mm mazāks nekā transportlīdzekļa 
augstums

Pārāk plati sānu spilveni īpaši traucē DOBO sistēmā.  
Tie var sagriezties uz aizmuguri un spiest uz atvērtām  
kravas automašīnas durvīm. Tas var traucēt vai pat apdraudēt 
kraušanas procesu.

 Saritināmi tenta aizkari
Augšdaļas spilvena vietā var izmantot elektriski saritināmus 
tenta aizkarus, kas ir ērtāk pielāgojami dažādu augstumu 
transportlīdzekļiem. Modelis RCH ir 2 m garš, un to nolaiž 
automātiskas vadības režīmā. 3 m garo modeli RCP darbina 
reizē ar sānu spilveniem impulsa režīmā, un tas patstāvīgi 
seko līdzi, kad samazinās transportlīdzekļa augstums. 
Tādējādi vienmēr ir nodrošināts labs blīvējums.
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Ventilators
Jaudīgais ventilators darbojas visa kraušanas 
procesa laikā, tādējādi nodrošinot vienmērīgu 
blīvējumu. Pieslēgumam ir vajadzīgs 1 fāzes vads, 
230 V. Pēc izslēgšanas spilveni ātri ievelkas atpakaļ, 
izmantojot iekšējās troses un pretsvarus.

Vadība
Piepūšamo vārtu blīvējumu var viegli vadīt, 
izmantojot ērto izlīdzinošā tilta vadības ierīci 460. 
Integrēšana automātiskajos procesos arī ir 
vienkārša. Iespējams vadīt arī ar slēdzi.

Skaitļi 
Pēc pieprasījuma augšdaļas tenta aizkarus var marķēt 
ar skaitļiem, kas norāda pārkraušanas platformu.

Marķējuma joslas 
Sānu tenta aizkarus katrā pusē pēc pieprasījuma  
var marķēt ar trim baltām joslām.

Stūra blīvējuma spilveni
Modelis DAS 3, ar kuru blīvē apakšdaļu starp sienas 
savienojumu un sānu spilveniem, sērijveidā ir aprīkots 
ar stūra blīvējuma spilveniem ar putuplasta pildījumu 

.
Pēc izvēles ir pieejami arī piepūšami stūra blīvējuma 
spilveni  (DOBO modeļa standarta aprīkojums).  
Tie nodrošina vēl labāku blīvējumu ap kravas 
automašīnu. Sākumstāvoklī tie nesaskaras ar 
piebraucošo kravas automašīnu, tāpēc nodilst mazāk.

57



Piepūšami vārtu blīvējumi
Modeļi un aprīkojuma iespējas

 Vārtu blīvējums DAS 3: 
platformas modelis
Ventilators piepūš vārtu blīvējumu ap 
transportlīdzekli un pilnībā noblīvē kravas  
telpu dažās sekundēs tikai tad, kad kravas 
automašīna ir piebraukusi. Šādu vārtu blīvējumu  
ir īpaši ieteicams izmantot saldētavās, kā arī tad, 
kad pārkraušanas laiks ir ilgāks. Pēc izvēles  
balsts Crash Protection Bar  pasargā rāmja 
konstrukciju no bojājumiem piebraukšanas  
laikā. Ja modeļa iebūves dziļums ir 1200 mm,  
tas ir iekļauts sērijveida aprīkojumā.

Standarta izmērs: 3600 × 3550 mm (P × A); 
standarta iebūves dziļums 850 mm,  
izvēles – 1200 mm
Priekšējais atvērums ar piepūstu blīvējumu: 
2400 × 2550 mm (P × A)
Priekšējais atvērums ar blīvējumu sākumstāvoklī: 
3100 × 3150 mm (P × A)

 Vārtu blīvējums DAS 3 DOBO: 
platformas modelis
DOBO sistēmas vārtu blīvējumu izvirza tālāk,  
un tas ir izvietots padziļinājuma augstumā,  
lai netraucētu transportlīdzekļa durvju kustību. 
Turklāt tas sērijveidā ir aprīkots ar piepūšamiem 
stūru spilveniem.

Standarta izmērs: 3600 × 3850 mm (P × A); 
standarta iebūves dziļums 850 mm,  
izvēles – 1200 mm
Priekšējais atvērums ar piepūstu blīvējumu: 
2400 × 2850 mm (P × A)
Priekšējais atvērums ar blīvējumu sākumstāvoklī: 
3100 × 3450 mm (P × A)

 Vārtu blīvējums DAS-G3: 
transportlīdzekļu celiņa modelis
Kad spilveni nav piepūsti, transportlīdzekļu celiņa 
modelis nodrošina netraucētu iebraukšanu ēkā.

Standarta izmērs: 3600 × 4700 mm (P × A);  
iebūves dziļums 850 mm
Priekšējais atvērums ar piepūstu blīvējumu: 
2400 × 3700 mm (P × A)
Priekšējais atvērums ar blīvējumu sākumstāvoklī: 
3100 × 4300 mm (P × A)
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 Vārtu blīvējums DAS 3-N:  
nišas modelis
Nišā iebūvēti piepūšamie vārtu blīvējumi ir īpaši labi 
pasargāti no lietus ūdens un sniega slodzes.

Standarta izmērs: 3600 × 3550 mm (P × A)
Priekšējais atvērums ar piepūstu blīvējumu: 
2400 × 2550 mm (P × A)
Priekšējais atvērums ar blīvējumu sākumstāvoklī: 
3100 × 3150 mm (P × A)

 Vārtu blīvējums DAS 3-L: 
pārkraušanas mājiņas modelis
Nišas modeli DAS3-L ir paredzēts iebūvēt 
pārkraušanas mājiņā ar nišu. Tādējādi veidojas glīta 
kombinācija, kurā vārtu blīvējums ir optimāli 
pasargāts no lietus ūdens un sniega slodzes.

Standarta izmērs: 3600 × 3550 mm (P × A)
Priekšējais atvērums ar piepūstu blīvējumu: 
2400 × 2550 mm (P × A)
Priekšējais atvērums ar blīvējumu sākumstāvoklī: 
3100 × 3150 mm (P × A)

 Vārtu blīvējums DAK 3:  
ar stingriem sānu spilveniem
Modelis DAK 3 ir izdevīga kombinācija – stingri  
sānu spilveni un piepūšams augšdaļas spilvens,  
kas ir apšūts ar 20 mm bieziem siltumizolētiem 
tērauda paneļiem. Šāds vārtu blīvējums ir ieteicams, 
ja krava ir nostiprināta ar saitēm un autoparks  
ir standartizēts. Ar putuplastu pildītie sānu spilveni 
lieliski noblīvē sānus. Pateicoties piepūšamajam 
augšdaļas spilvenam, kraušanas atvērums  
augšdaļā ir pilnīgi brīvs un kravu uzreiz var pārvietot 
konveijera sistēmām.

Standarta izmērs:
3600 × 3500 × 350 / 850 mm (P × A × G)
Ar piepūstu augšdaļas spilvenu:  
2400 × 2500 mm (P × A)
Priekšējais atvērums ar blīvējumu sākumstāvoklī: 
2400 × 3100 mm (P × A)
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Spilvenveida vārtu blīvējumi
Modeļi un detaļas
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Ja ir standarta izmēra transportlīdzekļi, spilvenveida 
vārtu blīvējumi piedāvā lieliskas blīvēšanas iespējas. 
Saderība un divi citi aspekti spēlē nozīmīgu lomu 
plānošanas procesā.

Spilvenveida vārtu blīvējumi noblīvē ne tikai pāreju 
no kravas automašīnas aizmugures uz ēku,  
bet arī gaisa spraugu starp kravas automašīnu  
un atvērtajām durvīm. Kravas automašīna iespiežas 
spilvenos, tādējādi spilveni iesniedzas kraušanas 
atvērumā. Tāpēc spilvenveida vārtu blīvējums  
nav piemērots, ja izmanto kravas automašīnas  
ar durvīm, ko paceļ uz augšu.

 Piebraukšanas laikā spilvenus nedrīkst saspiest 
vairāk par 50 mm, citādi pārāk lielais saspiešanas 
spiediens tos bojā. Tāpēc piebraukšanas aizsargbuferu 
iebūves dziļumam ir jābūt proporcionāli pareizam, 
salīdzinot ar spilvenu iebūves dziļumu.  
Starpību var vienkārši izlīdzināt ar buferu balstiem. 
Ievērojiet palielināto attālumu starp transportlīdzekli 
un platformu, kad izvēlaties izlīdzinošā tilta gala 
plāksnes garumu.

Spilveni
Spilveni ir pildīti ar putu poliuretānu. Spilveni kopā  
ar stabilo pamatrāmi un augstvērtīgo apšuvumu  
no pastiprināta sintētisku šķiedru tenta veido  
izturīgu vienību.
Vertikālie spilveni var būt taisnstūrveida   
vai ar slīpiem sāniem . Spilveni ar slīpiem sāniem  
ir vienkāršs risinājums, ja jau esošie vārti ir nedaudz 
par platu.

Pēc pieprasījuma piegādājam arī īpašas formas 
spilveniem . Ja ir slīps transportlīdzekļu celiņš,  
tad piemēroti ir, piemēram, spilvenu modeļi  
ar izlīdzinošu slīpumu.
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 Modelis DFH
Ja izmanto šo modeli ar stingriem sānu un augšdaļas 
spilveniem, kravas automašīna pie putuplasta 
spilveniem piebrauc jau ar atvērtām durvīm,  
lai var iekraut un izkraut kravu.

Standarta izmērs: 2800 × 2500 × 250 mm (P × A × G)
Priekšējais atvērums: 2200 × 2200 mm (P × A),  
ja ir spilveni ar slīpiem sāniem – 2040  
vai 1900 × 220 mm (P × A).

 Modelis DFC
Šis vārtu blīvējums ar stingriem sānu spilveniem, 
augšdaļas spilvenu ar papildu augšdaļas tenta 
aizkariem ir piemērots mazākām kravas automašīnām 
ar atšķirīgu augstumu un ēkā ir augsti vārti.

Standarta izmērs: 2800 × 3000 × 250 mm (P × A × G); 
priekšējais atvērums: 2200 × 2200 mm (P × A),  
ja ir spilveni ar slīpiem sāniem – 2040  
vai 1900 × 220 mm (P × A).

Krāsas

Spilveni

Grafīta melna krāsa, līdzīga RAL 9011 ●

Piebraukšanas joslas

Balta ●

Dzeltena ○

Oranža ○

Sarkana ○

  =● Standarta
  =○ Izvēles

Balta

Dzeltena

Oranža

Sarkana

Grafīta melna krāsa, līdzīga RAL 9011
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Spilvenveida vārtu blīvējumi BBS
Īpaši risinājumi paku pasta piegādātājiem un kravas mikroautobusiem

Ja visām platformām ir jābūt vienlīdz augstām, tad pielāgot 
transportlīdzekļu celiņa līmeni ir labs risinājums, lai izlīdzinātu 
kraušanas virsmu atšķirīgo augstumu.

Mazajiem transportlīdzekļiem, ko izmanto, 
piemēram, paku pasta piegādātāji, ir īpašas 
aizmugures formas, tāpēc ir vajadzīgi individuāli 
risinājumi. Spilvenveida vārtu blīvējums BBS  
ir izstrādāts īpaši „Mercedes“ modeļa „Sprinter“  
(no 2006. gada) un „VW“ modeļa „Crafter“  
(no 2017. gada) aizmugures formai. Protams,  
vārtu blīvējums BBS ir pieejams gan pašreizējiem 
modeļiem, gan citiem. Vai jums ir vajadzīgi individuāli 
autoparka risinājumi? Sazinieties ar mums!

 Spilveni ar putuplasta pildījumu nodrošina 
optimālu durvju blīvējumu gan 180 ,  
gan 270  atvēruma leņķī.

 Augšdaļas spilvenam ir padziļinājums, lai 
transportlīdzekļi, kuriem ir aizmugurējā kamera, 
varētu piebraukt tā, ka nerodas bojājumi. Atbilstoši 
kameras pozīcijai augšdaļas spilvenu var uzstādīt  
ar padziļinājumu uz leju vai uz augšu. Ir pieejams  
arī modelis bez padziļinājuma.

 Pēc vēlēšanās spraugu starp platformu un 
transportlīdzekli var optimāli noblīvēt ar apakšdaļas 
spilvenu DUC.
Apakšdaļas spilvena DUC vietā var izmantot 
platformas gumijas profilu GD1, kas aizsargā 
platformas malu. Iebūves dziļums 70 – 75 mm 
(atkarībā no montāžas veida) paredz pietiekamu 
atstarpi starp transportlīdzekli un GD1, lai varētu 
novietot mobilā izlīdzinošā tilta atdures balstu.

 Pārkraušanas platformai bez jumta  
var pasūtīt aizsargpārsegu DWC.

Pasūtāmais izmērs: 
1600 / 1970 × 2250 × 190 / 350 mm (P × A × G)
Priekšējais atvērums: 1200 / 1540 × 1800 mm (P × A)

Svarīgi!
Atbilstoši salīdzinoši zemajai kravas nodalījuma 
virsmai ir jāparedz 650 mm augsta platforma.

Noskatieties videoklipu „Vārtu blīvējums 
BBS“ tīmekļa vietnē www.hoermann.de/
mediacenter.
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Padoms
Ja transportlīdzeklim aizmugurē ir pakāpiens, iesakām  
pie pārkraušanas platformas izmantot pietiekami zemu 
pāreju. Pārejā ir uzstādīts piebraukšanas aizsargbuferis, 
piemēram, DB 15. Pielāgojiet pārejas un piebraukšanas 
aizsargbufera dziļumu pakāpiena augstumam. Kad 
pakāpiens ir sasniedzis piebraukšanas aizsargbuferi, vārtu 
blīvējuma spilveni nedrīkst būt saspiesti vairāk par 50 mm.
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Ēku un transportlīdzekļu 
aizsardzība
Piebraukšanas aizsargbuferi  
ir neatņemama kraušanas vietas daļa. 
Tie aizsargā ēku un transportlīdzekli  
no bojājumiem kravas automašīnas 
piebraukšanas laikā radīto dinamisko 
spēku rezultātā. Efektivitāti nosaka 
konstrukcijas pareizi izmēri, pozīcija  
un konstrukcijas veids.

Optimāla pozīcija
Piebraukšanas aizsargbuferiem ir jābūt 
novietotiem tā, ka kravas automašīna 
piebraucot tos var sasniegt. Izmantojot 
rezerves atbalsta balstus, buferu 
pozīciju var pielāgot individuālām 
prasībām, piemēram, lai nodrošinātu 
augstāku piebraukšanas pozīciju.

Ilglaicīga konstrukcija
Autoparka piebraukšanas biežums  
un vadītāju piebraukšanas maniere 
ievērojami ietekmē piebraukšanas 
aizsargbuferu ilglaicību. Ja prasības  
ir augstākas, labāk ir izvēlēties 
putuplasta vai metāla piebraukšanas 
aizsargbuferus.

Piebraukšanas aizsargbuferi, montāžas plāksnes un montāžas balsti
Izstrādājumu un plānošanas priekšrocības
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Pielietojuma sfēras
Jebkurām prasībām piemērots piebraukšanas aizsargbuferis

Ilgāks darbmūžs,  
kad piebrauc bieži
• Putu poliuretāna aizsargbuferi

• Tērauda piebraukšanas 
aizsargbuferi

Aizsardzība no 
piebraukšanas spēku 
radītiem bojājumiem
• Gumijas piebraukšanas 

aizsargbuferi

DOBO pārkraušanas 
risinājumi
• Kustīgi piebraukšanas 

aizsargbuferi

Plašāka informācija sniegta 66. lpp.

Plašāka informācija sniegta 67. lpp.

Plašāka informācija sniegta 69. lpp.
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Piebraukšanas aizsargbuferi
Amortizācija un garš darbmūžs

Gumijas piebraukšanas aizsargbuferi
DB 15 
Pateicoties izmēram, iebūves dziļumam  
un kvalitātei, šis modelis ir vislabāk piemērots 
vairumam kraušanas platformu.

DB 15 XL 
Šos īpaši garos piebraukšanas aizsargbuferus  
ir paredzēts uzstādīt uz paaugstināta balsta BCV XL, 
tādējādi atbilstoši balsta modelim virs platformas 
līmeņa ir pieejama papildu 100 – 300 mm 
piebraukšanas virsma.

DB 20 
Nedaudz lielākais iebūves dziļums palielina  
attālumu starp transportlīdzekli un ēku. Turklāt 
izturīgais materiāls nodrošina lielāku amortizāciju  
un garāku darbmūžu.

Svarīgi!
Izvēloties DB 20, pārbaudiet, ka izlīdzinošā tilta gala 
plāksne, it īpaši atvāžamā gala plāksne, pietiekami 
pārklāj kravas nodalījuma virsmu.

VB 2 
Šis piebraukšanas aizsargbuferis nodrošina 
pielāgojamību, kas aizsargā jūsu ēku.  
Ja transportlīdzeklis ir cieši piebraucis pie 
piebraukšanas aizsargbuferiem, iekraušanas  
un izkraušanas laikā kravas automašīnas kustība 
rada spēkus, kas pastiprināti veicina aizsargbufera 
nolietošanos. VB 2 buferis amortizē horizontālos 
piebraukšanas spēkus un ar vertikālo kustību 
samazina kravas automašīnas kustību berzes spēku, 
paralēli kustoties tai līdzi. Tādēļ gumijas buferi  
uz balsta var vertikāli pārbīdīt par 100 mm uz augšu 
un uz leju.

DB 25 
Leņķa formas piebraukšanas aizsargbuferi ir piemēroti 
kraušanas vietām ar vārtu blīvējumu DAK 3.

DB 11 
Šī izmēra piebraukšanas aizsargbuferi ir piemēroti 
maziem transportlīdzekļiem vai kā trieciena aizsargs 
pie ēkas un ēkā. Šo modeli neiesakām kā kravas 
automašīnu piebraukšanas aizsargbuferi.
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Putu poliuretāna  
piebraukšanas aizsargbuferi
DB 15 PU 
Šis modelis ir tikpat liels kā gumijas buferis DB 15, 
taču ir ievērojami izturīgāks pret nolietojumu. Saskaņā 
ar ISO 4649 buferis DB 15 PU ir sešas reizes izturīgāks 
pret nolietojumu nekā gumijas buferis.

Tērauda piebraukšanas aizsargbuferi
SB 15 un SB 20 
Vietās, kur nepieciešami piebraukšanas aizsargbuferi 
un standarta buferi ātri nolietojas, Hörmann tērauda 
buferi ar pilnīgu virsmas amortizāciju ir pareizā 
izvēle. Bufera leņķa aizsargplāksne sadala no 
piebraucošās kravas automašīnas radušos spēku 
vienmērīgi pa visu bufera virsmu un efektīvi aizsargā 
buferi no nodiluma. Modeļu SB 15 un SB 20 īpašā 
iezīme: aiz tērauda plāksnes atrodas buferis  
ar astoņām gaisa kamerām, kas nodrošina lieliskas 
amortizācijas īpašības.

SB 15 XL 
Šo īpaši garo gumijas bufera un tērauda leņķa 
aizsargplāksnes kombināciju ir paredzēts uzstādīt  
uz paaugstināta balsta BCV XL tāpat kā DB 15 XL, 
atbilstoši balsta modelim veidojas maksimāli 
300 mm papildu piebraukšanas virsma virs 
platformas līmeņa. Svarīgi: būvkonstrukcijai  
ir jābūt pietiekami statiski izveidotai, vienveidīgai  
un, galvenais, veidotai ar taisniem leņķiem, lai varētu 
pareizi novadīt piebraukšanas laikā radušos spēkus.

SBM 
Šo buferi tāpat kā VB 2 var vertikāli uz balsta pārbīdīt 
par 100 mm uz augšu un uz leju.

SB 25 
Tērauda buferi ir pieejami arī leņķa formā. Ievērojiet, 
ka šī modeļa gumijas buferis, kas atrodas aiz tērauda 
plāksnes, maina formu mazāk, tāpēc būvē novada 
lielāku spēku. Attiecīgi būvkonstrukcijai ir jābūt 
pietiekami statiski lielai.

6 x
lielāka izturība 

pret nolietojumu
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Montāžas plāksnes un montāžas balsti
Optimāla piebraukšanas aizsargbuferu piestiprināšana pie ēkas

Montāžas plāksnes
 BMP DB, 250 × 500 mm piebraukšanas 

aizsargbuferiem DB 15 (PU), DB 20, SB 15, SB 20
Montāžas plāksnes ir piemērotas, lai optimāli 
piestiprinātu piebraukšanas aizsargbuferus pie 
jaunceltnēm. Taču tās var izmantot arī renovācijā, 
piemēram, ja ir radušies būvkonstrukcijas bojājumi.

 BMPS DB, 195 × 500 mm piebraukšanas 
aizsargbuferiem DB 15 (PU), DB 20, SB 15, SB 20
Šis modelis ir optimāls risinājums, ja izlīdzinošā tilta 
rāmja leņķa balsts ir uzstādīts uz būvkonstrukcijas. 
Blakus leņķa balstam uzstāda 5 mm biezas montāžas 
plāksnes, lai piebraukšanas spēkus varētu novadīt 
uz pamatrāmi.

Montāžas balsti
 BCH piebraukšanas aizsargbuferiem DB 15 

(PU), DB 20, SB 15, SB 20
Ar BCH palielinās attālums starp ēku un 
transportlīdzekli. To var piegādāt atbilstoši dažādām 
iebūves dziļuma vērtībām un to bieži izmanto kopā  
ar atvāžamu kraušanas plāksni. Kombinācija ar 
spilvenveida vārtu blīvējumu nodrošina, ka spilvenus 
neiespiež pārāk dziļi. Ja pret ēku ir vērsts slīpums un 
vārtu atvērums ir mazs, var būt vajadzīgs lielāks 
attālums, lai novērstu kravas automašīna augšdaļas 
sadursmi ar ēku. Raugieties, lai izlīdzinošā tilta gala 
plāksne pietiekami pārklātu kraušanas virsmu  
vai būtu pietiekami gara!

Pēc izvēles piegādājam arī īpašu aprīkojumu, 
piemēram, lai izveidotu drošības zonu starp 
platformu un transportlīdzekli.

 BCV un BCV XL piebraukšanas  
aizsargbuferiem DB 15 (PU), DB 20, SB 15,  
SB 20, DB 15 XL, SB 15 XL
Ar BCV balstu piebraukšanas aizsargbuferi  
var novietot augstāk. Pie abām būvkonstrukcijas 
uzstādīšanas virsmām pieguļošais savienojums  
un uzticamā nostiprināšana ir īpaši svarīgi,  
lai būvkonstrukcija neieplīstu. Ieteicams izmantot 
gumijas buferi.

68



Kustīgi piebraukšanas aizsargbuferi
Ar plašu kustības diapazonu Tikai pie Hörmann

VBV5 ar bīdāmu balstu un 
automātisku atbloķēšanu

Piebraukšanas aizsargbuferi
VBV4 
Putu poliuretāna buferi var pārvietot uz bīdāmā 
balsta ar atsperēm. Piebraukšanas laikā tas ir 
standarta līmenī, pēc tam to var nobīdīt zemākā 
līmenī un fiksēt, lai varētu atvērt kravas automašīnas 
durvis. VBV4 izmanto tikai DOBO sistēmās, skatiet 
38 .– 41. lpp.
Kopā ar piebraukšanas aizsargbuferi un balstu 
piegādes komplektācijā ir iekļauts arī rokturis,  
ar kuru buferi var droši bīdīt uz leju.

VBV5 
Patentēto VBV5 sistēmu veido divi putu poliuretāna 
piebraukšanas aizsargbuferi uz bīdāmiem balstiem 
ar elektroniski vadāmu pneimatisko atsperu 
hidrauliku un diviem rokturiem. Līdzīgi kā VBV4,  
arī šajā variantā buferi var ērti pārvietot uz bīdāmā 
balsta ar atsperēm. Toties VBV5 ir aprīkots ar 
automātiskas atbrīvošanas funkciju: tiklīdz vārti ir 
aizvērti, atsperes pārvieto buferi sākuma pozīcijā. 
Tādējādi piebraukšana vienmēr ir nodrošināta 
pareizā pozīcijā. Priekšrocība, salīdzinot ar pilnībā 
automatizētām sistēmām: pie atvērtiem vārtiem  
nav negaidītu bufera kustību.

VBV5 var izmantot kā atsperu buferi, kā arī 
piebraucot augstāk par platformas līmeni.  
Modelis VBV5 ir lieliski piemērots izmantošanai 
DOBO sistēmā, skatiet 38. – 41. lpp.
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Piebraukšanas aizsargbuferi
Produktu klāsts

Hörmann piebraukšanas aizsargbuferu klāsts ir gan kompakts, gan augstvērtīgs un nodrošina piemērotāko risinājumu 
ikvienām prasībām.

Piebraukšanas aizsargbuferus, montāžas plāksnes un balstus var izmantot, ja piebraukšanas spēki nepārsniedz 100 kN.

Piebraukšanas 
aizsargbuferi

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

Atsperojums/amortizācija ★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★ ★★

Darbmūžs ★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★

Ieguldījumu izmaksas ★ ★★ ★★ ★★ ★★★★ ★★ ★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★

Apzīmējumi: no zema ★ līdz augstam ★★★★★

Piebraukšanas 
aizsargbuferi

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

Izmēri 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

Gumijas buferi ● ● ● ● ● ●

Putu poliuretāna buferi ● ● ●

Tērauda buferi Ar 8 gaisa 
kamerām

Ar 8 gaisa 
kamerām

● Ar 8 gaisa 
kamerām

●

Piemēroti kraušanas platformām
Tikai maziem 

transportlīdzek-
ļiem

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Pārvietojami ● ● ● ●

Piebraukšana virs līmeņa Ar BCV Ar BCV XL Ar BCV Ar BCV ● ● Ar BCV Ar BCV Ar BCV XL

Piemēroti izmantošanai  
DOBO sistēmā

● ●

Uzstādīšana ar iestiprināšanas 
skrūvju ieliktņiem betonā

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Uzstādīšana ar ieurbjamiem 
enkuriem betonā

● ● Ar BCV XL ● ● ● ● Ķīmiska 
nostiprināšana

Ķīmiska 
nostiprināšana

● ● ● ●

Uzstādīšana uz tērauda podesta ● Ar BVC XL ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Uzstādīšana uz montāžas  
plāksnes BMP/BMPS

● ● ● ● ●

Piemērots uzstādīšanai uz BCH ● ● ● ● ●

Horizontāli buferu balsti BCH

Dziļi balsti 45 – 65 – 85 – 105 – 150 – 200 – 300 – 360 – 400 – 500 – 520

Uzstādīšana Tikai betonā

Vertikāli buferu balsti BCV/BCV XL

Uzstādīšanas augstums  
virs podesta līmeņa

100 – 120 – 150 – 200 – 250 – 300

Uzstādīšana Betonā, uz podesta

Visi izmēri ir norādīti mm.
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Hörmann piebraukšanas aizsargbuferu klāsts ir gan kompakts, gan augstvērtīgs un nodrošina piemērotāko risinājumu 
ikvienām prasībām.

Piebraukšanas aizsargbuferus, montāžas plāksnes un balstus var izmantot, ja piebraukšanas spēki nepārsniedz 100 kN.

Piebraukšanas 
aizsargbuferi

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

Atsperojums/amortizācija ★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★ ★★

Darbmūžs ★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★

Ieguldījumu izmaksas ★ ★★ ★★ ★★ ★★★★ ★★ ★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★

Apzīmējumi: no zema ★ līdz augstam ★★★★★

Piebraukšanas 
aizsargbuferi

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

Izmēri 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

Gumijas buferi ● ● ● ● ● ●

Putu poliuretāna buferi ● ● ●

Tērauda buferi Ar 8 gaisa 
kamerām

Ar 8 gaisa 
kamerām

● Ar 8 gaisa 
kamerām

●

Piemēroti kraušanas platformām
Tikai maziem 

transportlīdzek-
ļiem

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Pārvietojami ● ● ● ●

Piebraukšana virs līmeņa Ar BCV Ar BCV XL Ar BCV Ar BCV ● ● Ar BCV Ar BCV Ar BCV XL

Piemēroti izmantošanai  
DOBO sistēmā

● ●

Uzstādīšana ar iestiprināšanas 
skrūvju ieliktņiem betonā

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Uzstādīšana ar ieurbjamiem 
enkuriem betonā

● ● Ar BCV XL ● ● ● ● Ķīmiska 
nostiprināšana

Ķīmiska 
nostiprināšana

● ● ● ●

Uzstādīšana uz tērauda podesta ● Ar BVC XL ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Uzstādīšana uz montāžas  
plāksnes BMP/BMPS

● ● ● ● ●

Piemērots uzstādīšanai uz BCH ● ● ● ● ●

Horizontāli buferu balsti BCH

Dziļi balsti 45 – 65 – 85 – 105 – 150 – 200 – 300 – 360 – 400 – 500 – 520

Uzstādīšana Tikai betonā

Vertikāli buferu balsti BCV/BCV XL

Uzstādīšanas augstums  
virs podesta līmeņa

100 – 120 – 150 – 200 – 250 – 300

Uzstādīšana Betonā, uz podesta

Visi izmēri ir norādīti mm.
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Mērķtiecīga un centrēta 
piebraukšana
Riteņu vadotnes vai piebraukšanas 
palīglīdzeklis Light Guide palīdz 
vadītājam piebraukt un novērš 
transportlīdzekļa un platformas 
bojājumus. Tādējādi tie nodrošina  
vārtu blīvējuma funkcionalitāti  
un samazina siltuma zudumu.

Riteņu ķīļi, piebraukšanas palīglīdzekļi  
un piebraukšanas palīgsistēmas
Izstrādājumu un plānošanas priekšrocības

Plašāka informācija sniegta 76. lpp.

Transportlīdzekļa 
nodrošināšana pret 
aizripošanu
Pat ja kravas automašīna ir stabili 
piebraukta, kraušanas procesa laikā 
tās pozīcija var mainīties, piemēram, 
kad autokrāvējs bremzē iebraukšanas 
un izbraukšanas laikā. Lai novērstu 
izkustēšanos un negadījumus, iesakām 
izmantot riteņu ķīļus.

Elektronisks atbalsts 
piebraukšanas laikā
Elektroniskas piebraukšanas 
palīgsistēmas ar signāllampām palīdz 
vadītājam piebraukt pie platformas. 
Vadītājs var precīzi un droši piebraukt, 
un ievērojami samazinās platformas  
un transportlīdzekļa bojājumu risks.

Plašāka informācija sniegta 74. lpp.

Plašāka informācija sniegta 75. lpp.
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Aizsardzība pret 
sadursmes radītiem 
bojājumiem
Izturīgi marķējuma stabi novērš  
vārtu iekšpuses vai ārpuses,  
kā arī vārtu blīvējuma bojājumus,  
radot lielas izmaksas.

Plašāka informācija sniegta 77. lpp.

Drošība ar signāllampām
Ja neredz pārkraušanas platformu, 
saziņa starp kravas automašīnas  
vadītāju un noliktavas personālu  
ir ierobežota. Signāllampas iekšpusē  
un ārpusē optiski sniedz informāciju, 
piemēram, kravas automašīna  
ir piebraukšanas pozīcijā un ir nodrošināta.

Plašāka informācija sniegta 77. lpp.

Gaiša darba vide
Kravas automašīnas kravas  
nodalījumā parasti nav pietiekama 
papildapgaismojuma. Lai kraušanas 
zona gan dienā, gan naktī būtu  
labi apgaismota, izmanto grozāmus 
kraušanas vides gaismekļus. 
Kraušanas process ir krietni ātrāks,  
un var novērst pārvadāto kravu 
bojājumus.

Plašāka informācija sniegta 77. lpp.
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Piebraukšanas palīglīdzekļi
Piebraukšanas palīglīdzekļi palīdz vadītājam centrēti 
piebraukt pie kraušanas vietas. Hörmann piedāvā 
plašu iespēju sortimentu, piemēram, tērauda riteņu 
vadotnes vai optisku piebraukšanas palīglīdzekli 
Light Guide. Pārsvarā viena augsta un gara riteņu 
vadotne nodrošina optimālu vadību. Atbilstoši 
atrašanās vietai var būt lietderīgi izmantot  
arī mazāku modeli.

Taisnās riteņu vadotnes WSM  diametrs ir aptuveni 
115 mm un tā ir 220 mm augsta.

Stabilāks un ilglaicīgāks ir modelis WBM , kura 
diametrs ir 170 mm un augstums ir 320 mm;  
tam ir trīs stiprinājuma punkti. Ar izliekto vadotni  
var izveidot konusveida piebraukšanas celiņu.  
To var piegādāt dažāda garuma variantos.

Modelis WBL  ir teicami piemērots vietās,  
kur ir būtiski izmantot zemu konstrukciju, piemēram, 
lai tikai piebrauktu, apmainītu kravas platformu  
un aizbrauktu, lai gan šis modelis ir ieliekts,  
tā diametrs ir apm. 115 mm un augstums –  
tikai 180 mm.

Piebraukšanas palīglīdzeklis Light Guide  izmanto 
enerģiju taupošu LED tehnoloģiju un vadītājam  
arī tumsā vai ierobežotas redzamības apstākļos 
nokrišņu laikā rāda ceļu uz platformu.

Piebraukšanas palīglīdzekļi
Mērķtiecīga un droša piebraukšana
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Riteņu ķīļi
Darba drošība kraušanas vietās

Riteņu ķīļi
Riteņu ķīļi ir visvienkāršākais veids, kā nodrošināt 
kravas automašīnu pret aizripošanu.
Modelis WR  ir aprīkots ar 7 m garu ķēdi un sienas 
stiprinājumu. Modelim WRH  ir ērti izmantojama 
vadības zīme.
Ja vēlaties pārliecināties, ka riteņu ķīli izmanto 
pareizi, iesakām modeli WSPG  ar sensoru. 
Sensors optiski uzrauga kontaktu ar riepu un novērš 
izlīdzinošā tilta darbību, ja kontakta nav. Iebūvēts 
pozīcijas sensors papildus nodrošina, ka riteņu ķīlis 
signālu „Kravas automašīna nostiprināta“ raida tikai 
tad, kad tā pamatne ir novietota uz zemes. Elektronika 
ir lieliski pasargāta no mehāniskiem bojājumiem.  
Ir paredzēts kabeļa pieslēgums bez spriegojuma.

WSPG var pieslēgt dažādos veidos pēc vajadzības:

• katrai Hörmann izlīdzinošā tilta vadības ierīcei;

• vārtu vadības ierīcei;

• vadības ierīcei MWBC ar piebraukšanas 
palīgsistēmu DAP vai bez tās.
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Piebraukšanas palīgsistēma ar signāllampām palīdz 
vadītājam uzmanīgi piebraukt pie platformas,  
lai vadītājs varētu atbilstoši ierobežot piebraukšanas 
ātrumu un tādējādi izvairītos no piebraukšanas  
laikā radītiem bojājumiem.
Lai gan ar piebraukšanas asistentu HDA-Pro  
ir paredzēts piebraukt ar aizvērtām kravas 
automašīnas durvīm (DOBO sistēma ēkā), 
palīgsistēmu DAP  var izmantot universāli.  
Plašāka informācija par HDA-Pro sniegta 41. lpp.

DAP ar vadības ierīci DAPC 
Izturīgā palīgsistēmas DAP svira pēc vajadzības  
ir aprīkota ar vienu optisku barjeru vai divām 
optiskām barjerām, kas nosaka attālumu no 
transportlīdzekļa. Ja aprīkojumā ir divi fotoelementi 
un transportlīdzeklis tuvojas pie platformas, tad 
vispirms ieslēdzas zaļā, tad dzeltenā – signāllampa. 
Tiklīdz ieslēdzas sarkanā signāllampa, ir sasniegta 
piebraukšanas pozīcija. Ja no iekšpuses nevar 
redzēt ārpusi, tad ar signāllampām var norādīt,  
ka vārtus var atvērt. Lai vadītājs pēc kraušanas 
zinātu, ka var droši braukt prom no platformas,  
zaļā signāllampa ieslēdzas, tiklīdz vārti ir aizvērti.

Pārslēgšanas diapazonu var regulēt. Iesakām 
pārslēgšanas diapazonu no zaļā signāla uz dzelteno 
izmantot 500 – 1000 mm attālumā no platformas  
un sarkano signālu – 50 – 100 mm attālumā.

Sviras garums ir 500 mm, pēc izvēles – 1000 mm, 
piemēram, ar buferu balstiem.

Kā alternatīvu vai papildu DAP sviras aprīkojumu  
var piegādāt trīskrāsainu LED signālstabu,  
zaļš/dzeltens / sarkans, 24 V.

DAP ar vadības ierīci MWBC 
DAP sistēma kopā ar vadības ierīci MWBC nodrošina 
vairākas papildu iespējas:

• pēc izvēles: pieslēgt riteņa ķīli ar sensoru;

• pēc izvēles: pieslēgt piepūšamu vārtu blīvējumu, 
lai to ieslēgtu un izslēgtu automatizēti;

• statusa ziņojumi ēkā, izmantojot vadības ierīces 
LED indikatorus;

• pēc izvēles: pieslēgt signāltauri,  
lai brīdinātu akustiski;

• aktivizēšanas funkcijas, lai, piemēram, vārtus 
varētu atvērt tikai tad, kad transportlīdzeklis  
ir nodrošināts piebraukšanas pozīcija.

500 - 1500500 - 1500500 - 1500

Piebraukšanas palīgsistēma DAP
Mērķtiecīga un droša piebraukšana
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Marķējuma stabi 
Marķējuma stabi iekšpusē un ārpusē ir lietderīgs 
ieguldījums. Tie novērš transportlīdzekļu celiņa vārtu 
blīvējuma vai ēkas bojājumus, kas rodas piebraukšanas 
laikā un ar kuriem ir saistītas lielas izmaksas.

LED signāllampas 
Kombinācija ar signalizēšanas sistēmu nodrošina 
papildu optisko kontroli. Hörmann LED signāllampas 
ir energoefektīvas ar īpaši ilgu darbmūžu un skaidri 
atpazīstamas arī saules gaismā. Ja sistēma  
ir uzstādīta ārā, tad pēc signāliem vadītājs uzreiz 
redz, vai ir sasniegta piebraukšanas pozīcija,  
vai ir pabeigts kraušanas process un vai var droši 
braukt prom. Signāllampas pēc vajadzības  
var kombinēt arī ar Hörmann vārtu vadības  
ierīci, izlīdzinošā tilta vadības ierīci 460 S/T  
un piebraukšanas palīgsistēmu.

Kraušanas vides gaismekļi 
Kraušanas vides gaismekļi nodrošina drošu  
un gaišu darba vidi un lieliski izgaismo kraušanas 
zonu gan dienā, gan naktī. Lai apgaismojums  
būtu pietiekams un vienmērīgs, iesakām 
energoefektīvo LED kraušanas vides gaismekli 
DL 1400 ar 30 W jaudas patēriņu.

Marķējuma stabi, signāllampas un kraušanas vides gaismekļi
Darba drošība kraušanas vietās
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Ātrs serviss, veicot pārbaudi,  
apkopi un labošanu
Pateicoties mūsu plašajam servisa tīklam,  
mūsu pakalpojumi ir Jums pieejami visu  
diennakti arī Jūsu dzīvesvietas tuvumā.

Hörmann izstrādājumu sortiments
Viss no viena ražotāja Jūsu objektu būvniecībai

Sekciju vārti

Ruļļu vārti un ruļļu režģi

Ātrgaitas vārti

Kraušanas tehnika

Tērauda un nerūsējošā tērauda 
bīdāmie vārti

Tērauda / nerūsējošā tērauda 
objekta durvis

Tērauda kārbas ar augstvērtīgām 
Schörghuber koka 
funkcionālajām durvīm

Cauruļu rāmja objekta durvis

Automātiskās bīdāmās durvis

Starpsienu logi

Kolektīvo garāžu vārti

Bollardi un caurbraukšanas barjeras

Barjeru iekārtas un kases sistēmas
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Hörmann: kvalitāte bez kompromisa

Hörmann ir vienīgais izgatavotājs Eiropā, kurš pats izgatavo visus  

galvenos šādas produkcijas tipus. Hörmann savu produkciju ražo  

augsti kvalificētās rūpnīcās, nepārtraukti attīstot produktus  

un to ražošanas procesus. Plašais tirdzniecības un servisa tīkls  

visā Eiropā un pārstāvniecības ASV un Āzijā, padara firmu  

Hörmann par jūsu visuzticamāko būvniecības materiālu piegādātāju,  

nodrošinot „Kvalitāti bez kompromisa“.

GARĀŽU VĀRTI

ELEKTROPIEDZIŅAS

INDUSTRIĀLIE VĀRTI

KRAUŠANAS SISTĒMAS

DURVIS

DURVJU KONSTRUKCIJAS

Hörmann KG Amshausen, Vācija

Hörmann KG Dissen, Vācija

Hörmann KG Werne, Vācija

Hörmann Tianjin, Ķīna

Hörmann KG Antriebstechnik, Vācija

Hörmann KG Eckelhausen, Vācija

Hörmann Alkmaar B.V., Nīderlande

Hörmann LLC, Montgomery IL, ASV

Hörmann KG Brandis, Vācija

Hörmann KG Freisen, Vācija

Hörmann Legnica Sp. z o.o., Polija

Hörmann Flexon LLC, Burgettstown PA, ASV

Hörmann KG Brockhagen, Vācija

Hörmann KG Ichtershausen, Vācija

Hörmann Beijing, Ķīna

Shakti Hörmann Pvt. Ltd., Indija
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