Hörmann a BAU 2013 vásáron

Újdonságok dióhéjban
Legjobb hőszigetelés, optimalizált kaputechnika, új kapu- és ajtódizájn

Szekcionált garázskapuk

új New Silkgrain felülettel és hőszigetelt mellékajtóval
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Új felület: New Silkgrain
• sík, finoman strukturált felület
• különösen érzéketlen a karcolásokkal szemben
• új, különösen nemes hatású, „Titan” antracitszín
• 15 azonos árú preferált színben,
valamint egyedi RAL-színben
• különösen kedvező árú a fehér és a „Titan” szín
• M- vagy L-bordás szekcionált garázskapukhoz
és oldalra futó szekcionált kapukhoz
• 2013 márciusától szállítható

TopComfort hőhídmentes mellékajtó
szekcionáltkapu-lamellákkal
• 1- és 2-szárnyú kivitelben
• hőhídmentes alumíniumprofil
• 75 mm széles szárnykeret LPU lamellabetéttel
• kapumotívumos lamella-együttfutás lehetséges
• S-, M-, L-bordás LPU kapukhoz
• Woodgrain, New Silkgrain és Micrograin kivitelekben
• 2013 nyarától szállítható

2-szárnyú garázs-mellékajtó
• széles szárnykerettel és alumínium blokktokkal
(2. profiltípus)
• 2013 márciusától szállítható
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Szekcionált garázskapuk

24-féle, legmagasabb karcállóságú Duragrain dekorfelület

A LEGERŐSEBB KARCÁLLÓSÁG

Új Duragrain felületek
• Duragrain dekorbevonat nagy karcállóságú védőlakkal
• részletgazdag, karakteres felület
• nagy választék 24 dekorfelülettel
• M- és L-bordás, valamint kazettás LPU kapukhoz
• 2013 májusától szállítható
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Whitewashed Oak (meszes tölgy)

Bambusz

Nature Oak (natúr tölgy)

Used Look

Noce sorrento balsamica

Dió kolonial

Sapelli

Dió terra

Sheffield

Winchester

Beton

Cherry

Rusty Steel

Lucfenyő

Teak

Golden Oak

Noce sorrento natur

Dark Oak

Rusty Oak

Night Oak

White Oak

Light Oak

Burned Oak

Rosewood
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HSE 2 BS kéziadó

sokféle színben és tetszetős dekorral

Színek
zöld
lila
sárga
piros
narancssárga
(Bal oldali ábra)

Fagyökérszerű
megjelenés
világos fagyökér megjelenés
világos fahatású megjelenés
sötét fahatású megjelenés
sötét fagyökér megjelenés
(Bal oldali ábra)

Fémhatású megjelenés

Carbon
hatású megjelenés

2013 márciusától szállítható
Eredeti méretű ábrák
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Garázs- és udvarikapu-meghajtások
BiSecur rádiós technikával

Motoros zár házbejárati-ajtóhoz
BiSecur rádiós technikával
• házbejárati-ajtó egyszerű és biztonságos
kireteszelése kéziadóval
• az ajtó automatikus reteszelése
(kikapcsolható funkció)
• különösen biztonságos kódolású rádiós rendszer
• 2013 őszétől szállítható

RotaMatic és LineaMatic
udvarikapu-meghajtások
kapuhelyzet-lekérdezéssel
• 2013 nyarától szállítható

RotaMatic udvari szárnyaskapu-meghajtás

LineaMatic udvari
tolókapu-meghajtás

BiSecur Gateway applikáció
• kényelmes működtetés iPhone, iPad valamint
Android Smartphone vagy Tablet használatával
• garázskapuk, udvari kapuk, lámpák, stb.
áttekinthető kezelése és vezérlése BiSecur
rádiós technikával
• kapu helyzetének automatikus kijelzése garázsés udvari kapuknál
• egyszerű kezelés az önmagáért beszélő
szimbólumok révén
• előfeltétel: „Hörmann BiSecur Gateway” készülék
és internet-csatlakozás
• 2013 őszétől szállítható
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SolidStyle lakótéri belső ajtók

faajtó tömör forgácslapból, tolóajtó vagy üvegajtó

Kiváló ajtóelem
• 42 mm vastag, tömör forgácslap betétes ajtólap
• erős, 2-részes acél befoglalótok
• ajtólap és tok egy síkot alkot

Flush-fitting look with timber door leaf and steel frame

• tok nem látható sarokillesztéssel
• ellenálló felület
• 2013 márciusától szállítható

Residential Internal Doors SolidStyle
Flush-Closing Timber Internal Doors and All-Glass Doors with Steel Frame
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További információt
a „Lakótéri belső ajtók”
című prospektusban talál.

ThermoPro Plus acél házbejárati-ajtó
egy síkot alkotó, 65 mm-es ajtólappal

RC 2
Tanúsított
biztonság

Hőgát a belső, kompozit
anyagból készült szárnykeretprofilnak köszönhetően
• egy síkot alkotó, 65 mm vastag acél ajtólap,
PU keményhab kitöltéssel és belső
elhelyezésű szárnykerettel
• hőgát a belső, kompozit anyagból készült
szárny-keretprofilnak köszönhetően
• hőhídmentes, 80 mm-es alumínium
Roundstyle megjelenésű tok
• háromszoros tömítettség
• Csak a Hörmann-nál: 3-rétegű hővédő
üvegezés, kívül-belül biztonsági üvegbetéttel
• 5-pontos biztonsági zár biztonsági léccel
a pántoldalon
• opcionálisan betörésgátló RC 2 biztonsági
felszereltséggel is szállítható
• 3-D-pántok
• magas hőszigetelés, U-érték akár 1,0 W/(m²·K)
• 2013 márciusától szállítható

65 mm

U-érték
akár

1,0 W/(m²·K)

ThermoPro Plus with door leaf thickness of 65 mm

RC
2
Certified
safety

ThermoPro Entrance Doors
With a flush-fitting door leaf and high thermal insulation

Eredeti méretű ábra

További információk
a „ThermoPro házés lakásbejárati-ajtók”
prospektusban találhatók.
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ThermoSafe alumínium házbejárati-ajtó

73 mm-es, egy síkot alkotó ajtólap, alkalmas alacsony
energiaszintű házakhoz

RC 3
Tanúsított
biztonság

Hőhídmentes alumínium
szárny-keretprofil
• egy síkot alkotó, 73 mm vastag alumínium
ajtólap, PU keményhab kitöltéssel és belső
elhelyezésű szárnykerettel
• hőhídmentes alumínium szárny-keretprofil
• hőhídmentes 80 mm-es alumíniumtok
• dupla tömítettség
• Csak a Hörmann-nál: 3-rétegű hővédő
üvegezés, kívül-belül biztonsági üvegbetéttel
• H5 biztonsági zár, 5-pontos reteszeléssel,
biztonsági csapokkal a pántoldalon
• opcionálisan betörésgátló RC 3 biztonsági
felszereltséggel is szállítható
• vezetékmentes áram- és adatátvitel a tokból
az ajtólapba a mechatronikai záraknál
• 3-D-pántok
• különösen magas U-érték, akár 0,8 W/(m²·K)
• szállítható 2013 őszétől több,
mint 20 motívum az aktuális alumínium
házbejárati-ajtó program szerint

73 mm

U-érték
akár

0,8 W/(m²·K)

Three-dimensional glass designs

WK 2
Certified
safety

Aluminium Entrance Doors
Enjoy convenience and security for your home

Eredeti méretű ábra
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Az aktuális alumínium
házbejárati-ajtók
az „Alumínium
házbejárati-ajtók”
prospektusban találhatók.

ThermoCarbon alumínium házbejárati-ajtó

100 mm-es ajtólap-vastagsággal – ideális passzívházakhoz

RC 4
Tanúsított
biztonság

Hőgát a belső, karbon-üvegszál
erősítésű kompozit szárnykeretprofilnak köszönhetően
• alkalmas passzívházakhoz
• egy síkot alkotó, 100 mm vastag alumínium
ajtólap, PU keményhab kitöltéssel és belső
elhelyezésű szárnykerettel
• hőgát a karbon-üvegszál erősítésű kompozit
szárny-keretprofilnak köszönhetően
• maximális hőszigetelés és merevség
• hőhídmentes, 111 m-es alumíniumtok
• háromszoros tömítettség
• Csak a Hörmann-nál: 4-rétegű hővédő
üvegezés, kívül-belül biztonsági üvegbetéttel
• H9 biztonsági zár, 9-ponton záródó
• opcionálisan betörésgátló RC 4 biztonsági
felszereltséggel is szállítható
• vezetékmentes áram- és adatátvitel a tokból
az ajtólapba a mechatronikai záraknál

100 mm

• alapkivitelben rejtett elhelyezésű pántok
az elegáns megjelenésű ajtóhoz,
a belső oldalon is
• kimagasló hőszigetelés, U = 0,45 W/(m²·K)
• szállítható 2013 őszétől az összes új,
az ajtólappal egy síkot alkotó fogantyúval
és fogantyúmélyedéssel ellátott motívumhoz
(lásd a 12. oldalt)

A legjobb
U-érték
akár

0,45 W/(m²·K)

Eredeti
méretű ábra
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ThermoCarbon ajtómotívum

exkluzív megjelenéssel, lappal egy síkot alkotó fogantyúval

300 jelű motívum
fehér, RAL 9016

301 jelű motívum
Hörmann CH 703
színben, RAL 3003
rubinvörös színű rátéttel

302 jelű motívum
fehér, RAL 9016

304 jelű motívum
fehér, RAL 9016

305 jelű motívum
Hörmann CH 703
színben, RAL 9006
fehéralumínium
színű rátéttel

306 jelű motívum
fehér, RAL 9016

308 jelű motívum
fehér, RAL 9016

310 jelű motívum
fehér, RAL 9016

Ajtólappal egy síkba épített mélyített fogantyúval
Az exkluzív alumínium vagy nemesacél ajtófogantyú harmonikusan a ThermoCarbon
házbejárati-ajtó ajtólapjába van beépítve. A fogantyú mélyedése feltűnés nélkül
integrálódik az ajtólapba.
Szállítható 2013 őszétől a ThermoCarbon házbejárati-ajtókhoz
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„Műszaki precízió és top design – pontosan ez a stílusom”
Michael Schumacher, 7-szeres Forma1-es világbajnok
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Multifunkciós ajtók

különleges követelményekhez

T30

T90 WK 3 WK 4

EI230 EI290 RC 3 RC 4

H16 ajtó EI290 tűzgátlással
tápvezeték-aknákhoz
• Európa-szerte EI 290 ajtóként használható,
bevizsgálva EN 1634 szerint
• opcionálisan használható az emeleteken
keresztülfutó tápvezeték-aknák
tűzgátló lezárásra
• 3-oldali befoglalótok, tömítéssel
• süllyeszthető padlótömítés
és speciális aknalezárás
• 2013 júliusától szállítható

H3-2 ajtó EI230 tűzgátlással
és RC 3 betörésgátlási osztállyal
• Európa-szerte EI 230 ajtóként használható,
bevizsgálva EN 1634 szerint
• belülről könnyedén nyitható az EN 1125
szerinti teljes pánikfunkciónak köszönhetően
• kívülről biztos betörésgátlás, RC 3 ellenállási
osztállyal (többpontos reteszelésnél)
• 2013 júliusától szállítható

Több ponton záródó biztonsági
zár automata reteszeléssel

Motoros zár BiSecur
rádiós technikával

• mechanikus, önreteszelő több pontos zár, pánikfunkcióval

• egyszerű és biztonságos kireteszelés
kéziadóval

• a zár reteszelődik, amint az ajtószárny becsukódik
(kikapcsolható funkció)

• motoros működtetésű több pontos reteszelés

• opcionálisan az összes WK 3 / RC 3 és WK 4 / RC 4
betörésgátló multifunkciós ajtókhoz

• különösen biztonságos kódolású
rádiós rendszer

• 2013 júliusától szállítható

• 2013 júliusától szállítható
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Többfunkciós ajtók intézményi környezethez
új lehetőségekkel

ZK beltéri ajtó
• LA8 nagy felületű üvegezés a még több
fény érdekében
• elegáns, Melinga Dark dekorfelület
• 2013 júliusától szállítható

MZ-Thermo többcélú ajtó
• 2-szárnyú kivitel, nagyobb átjáró-szélességgel
(szállítható 2013 júliusától)
• nagy felületű üvegezés a még több fény
érdekében (TPS 051)
• balos / jobbos használat a nagyobb
flexibilitásért (TPS 081)

KSI Thermo biztonsági ajtó
• balos / jobbos használat a nagyobb
flexibilitásért (TPS 080)

15

Tűz- és füstgátló ajtóelemek

T30

exkluzív megjelenésű ajtók, bővített funkciók

RS

RC 3

HE 311 T30 alumínium
tűz- és füstgátló ajtók toktükör
nélküli alumíniumtokkal
• a pántoldalon látható toktükör nélküli,
exkluzív megjelenés
• maximális átjárószélesség
• 2013 nyarától szállítható

HE 311 T30 alumínium
tűz- és füstgátló ajtók
• RC 3 betörésgátlás
• hanggátlás 42 dB-ig
• 2013 nyarától szállítható

T30 acél tűz-, valamint S-Line
és N-Line füstgátló ajtóelemek
• belülről könnyedén nyitható az EN 1125
szerinti teljes pánikfunkciónak köszönhetően
• kívülről biztos betörésgátlás az RC 2
ellenállási osztálynak köszönhetően
• 2013 nyarától szállítható

T90 acél tűz- és füstgátló
ajtóelemek
• T90 tűzgátlás
• 1- és 2-szárnyú ajtóként, valamint
fix üvegfalként
• 2013 tavaszától szállítható
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Automata tolóajtók

T30

akadálymentes bejáratokhoz és menekülőutakhoz

AD 100 automata tolóajtó
• 35 mm-es normálprofil
• 50 mm-es hőhídmentes profil
• csekély, csak 100 mm-es meghajtás-magasság
• alapkivitelben hőszigetelt üvegezéssel
• azonnal szállítható

Profile with thermal break AD 100 Thermo

Automatic Sliding Doors AD 100
Transparency and function, perfectly combined

További információt az
„AD 100 automata tolóajtók”
című prospektusban talál.

T30 alumínium automata
tolóajtó alumíniumkeretes
üvegfallal kombinálva
• Engedélyezve ASV-1 / ASV-2
és HE 331 SW kombinációjához
• maximális átlátszóság és maximális kényelem
• 2013 tavaszától szállítható
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STS / STU tűz- és füstgátló ajtók, valamint FST tűzgátló tolókapuk
okos megoldásokkal

STS / STU többcélú ajtó füstgátló
vagy biztonsági ajtóként
• füstgátlás süllyeszthető padlótömítéssel
• WK 2 / WK 3 betörésgátlás felső elem
nélküli STU ajtókhoz
• opcionálisan az összes STS / STU
többcélú ajtóhoz
• azonnal szállítható

A lappal egy síkot alkotó
nemesacél zárlemez
élvédelemmel, STS / STU ajtókhoz
• hatékonyan védi az ajtó alapozását
és fedőfestését
• opcionálisan az összes STS / STU acélés nemesacél ajtóhoz
• azonnal szállítható

További információt
az „STS / STU acélés nemesacél ajtók”
című prospektusban talál

FST tűz- és füstgátló tolókapuk
• alapkivitelben elegánsan
az ajtószárnyba integrált, rejtett
elhelyezésű ütközéscsillapítóval
• opcionálisan szabadonfutóval: a kapu
egyszerűen és könnyedén bármely pozícióban
nyitva tartható. Tűz esetén a kapu
automatikusan záródni fog e pozícióból
• a személybejáró-érzékelő alapkivitelben
az ajtószárnyba van integrálva
• a személybejáró-ajtó opcionálisan 1200 mm-es
szabad átjáró-szélességig rendelhető
• 2013 áprilisától szállítható
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Ipari szekcionált kapuk
új 50-es sorozat

Több fény
• nagy üvegezett mezők
• keskeny betéttömítések

Modern megjelenésű profil
• egységesen 52 mm-es osztószélesség (N-Line)
• kissé lesrégelt profilélek (S-Line)

Harmonikusan integrált személybejáró-ajtó
• a standard szabad átjáró-szélesség 940 mm
• alapkivitelben rejtett elhelyezésű pántokkal
• egységesen lapos alumíniumkeretek

Series 50:
New door views with aluminium doors

Industrial Sectional Doors
with the innovative wicket door with trip-free threshold

Szállítható 2013 márciusától
További információk
az „Ipari szekcionált kapuk”
prospektusban találhatók.
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Ipari szekcionált kapuk
innovatív betétekkel

Színezett Duratec műanyag üvegezés,
dupla vagy háromrétegű üvegezésként

A LEGERŐSEBB KARCÁLLÓSÁG

Fehér színárnyalat (opálos)

Szürke színárnyalat

Barna színárnyalat

Többrétegű (7 réteg) polikarbonát betét

Integrált fényrács a tokban
• kisebb energiaveszteség a gyorsabb
kapuzáródásnak köszönhetően
• nem szükséges záróélvédelem
és kiegészítő fénysorompó
• a fényrács jól védve, a kapu tokjába
van integrálva
• opcionálisan használható WA 400 FU
hajtásokhoz és B 460 FU vezérléshez
• szállítható: 2013 őszétől
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Ipari szekcionált kapuk

új, 67 mm-es szerkezeti vastagsággal

Hőhídmentes profilok
és lamellák

67 mm-es szerkezeti vastagsággal,
ujjbecsípés-védelem nélkül* a lamellák
egymáshoz kapcsolódásánál

100 %-os nézetazonosság

a 42 mm-es vastagságú kivitelekkel:
• SPU 67 Thermo
• APU 67 Thermo
• ALR 67 Thermo

Nagyfokú hőszigetelés

Max. U-értékek** :
• 0,51 W/(m²·K) az SPU 67 Thermo esetén
• 1,7 W/(m²·K) az APU 67 Thermo esetén
• 1,9 W/(m²·K) az ALR 67 Thermo esetén
• szállítható: 2013 őszétől

67 mm

67 mm

SPU 67 Thermo

67 mm

APU 67 Thermo

ALR 67 Thermo

* e kapuk az ajánlott mérettartományban teljesítik
az EN 13241-1 szabvány követelményeit
** 5000 × 5000 mm-es kapufelület és ThermoFrame
keret esetén
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Redőnykapuk / redőnyrácsok

még nagyobb biztonság nyitáskor és záráskor

Elölfutó fénysorompó
• az akadály már az azzal való érintkezés előtt,
gyorsan és biztosan felismerésre kerül
• integrált rendszer az aljzati profil végein
• a sérülésektől védve, majdnem teljesen
láthatatlan a vezetősínben
• azonnal szállítható

WA 300 R S4 meghajtás,
erőhatárolással „Kapu Nyit”
és „Kapu Zár” irányba
• nem szükséges záróélvédelem vagy behúzás
elleni védelem
• gyors és egyszerű szerelés, mert semmilyen
komponenst sem kell a kapulapra felszerelni
• különösen könnyen szervizelhető
és karbantartható
• 2013 júliusától szállítható

3.3

Szerelési segédhajtómű WA 300 R S4
meghajtásos SB redőnykapukhoz

3.4

• az összes Decotherm A és S kapulaphoz
(külön szállított kapulap és kaputengely esetén)

3.5

• egyszerűbb szerelés, mert nincs szükség
villás targoncára

3.6

• szerelés akár födémgerendára is lehetséges
• többször felhasználható
(5000 működési ciklusra bevizsgálva)
• azonnal szállítható

TR10E041
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RollMatic redőnyrács

szűk helyekkel bíró kisebb üzletek lezárására

HG 75

HG-L

RollMatic redőnyrács
• kompakt építési mód, csak 335 mm-es
szemöldökigénnyel ill. benyúlási mélységgel
és csak 100 mm-es oldalhely-igénnyel
(meghajtás-oldal 200 mm)
• egyszerű működtetés kézi redőnyrácsként
húzólánccal vagy húzókötéllel
• kényelmes motoros működtetés,
helytakarékosan a kaputengely
burkolatába integrálva
• nem szükséges záróélvédelem vagy behúzás
elleni védelem
• 2 kapulap-kivitel: HG 75 HG-L
• 2013 áprilisától szállítható

RollMatic redőnyrács
Kompakt felépítés, szűk helyekkel bíró kisebb boltok, kirakatok lezárására

További információk
a „RollMatic redőnyrácsok”
prospektusban találhatók.
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Gyorskapuk

különböző beépítési szituációkhoz, komfort vezérléssel

Háromféle sínvezetés
a szekcionált gyorskapuhoz
• HS 5015 PU N normál futósínnel
és kis szemöldökigénnyel
• HS 5015 PU H magasra vezetett
futósínnel, mely opcionálisan
födémmagassághoz igazítható
• HS 6015 PU V függőleges futósínnel,
helytakarékosan a csarnok fala mentén
fut végig
• 2013 júliusától szállítható

V 5030 MSL gépvédelmi funkciós
beltéri gyorskapu
• A gép ellenőrzött, teljes mértékű elszigetelése
révén óvja a működtető személyzetet,
de szükség esetén gyors hozzáférést biztosít
• Az alumínium aljzatprofilban és a tokban
lévő biztonsági szenzorok megbízhatóan
jelzik a kapu pozícióját a gépsor számára
(Performance Level d)
• A kapu nyitása csak a gép nyugalmi
állapotában, ill. a gép működtetése csak
zárt kapu esetén lehetséges
• 2013 júniusától szállítható

V 9015 L Trekking
kültéri gyorskapu
• a kapulap a szélterhelés-profilokon keresztül
egy gurtnis rendszer révén nyílik
• integrált meghajtás- és vezérléskomponensek
• 2013 júniusától szállítható

Új:
alapkivitelben biztonsági fényráccsal

BIZTONSÁGI FÉNYRÁCS

· alapkivitelben ·

Külső kezelőegység
• az egyszerű működtetéshez és programozáshoz
• a vezérlés elhelyezhető a meghajtás mellett
és egyszerűen csatlakoztatható
• ugyanolyan működtető gombok, mint a
vezérlésen, valamint 4 db 7-szegmenses kijelző
• 2013 júniusától szállítható
24

Gyorskapuk
Az optimális anyagáramlás és a gazdaságosság érdekében

További információk
a „Gyorskapuk”
prospektusban találhatók.

Meghajtások és vezérlések
kompakt és energiatakarékos

WA 300 S4 meghajtás
• bővített mérettartomány 6000 × 4500 mm-ig
• opcionálisan főkapcsolóval ellátott
300 U vezérléssel
• gyorsabb kapulap-sebességet biztosító
speciális áttétel legfeljebb 3500 × 3500 mm-es
kapukhoz (H- és V-sínvezetésnél)
• 2013 márciusától szállítható

WA 300 industrial door operator

Efficient operator technology – quick and easy fitting

Soft start and soft stop
for gentle and quiet door travel, thereby
sustainably increasing the service life
of the door system.

Lower investments, lower consumption
The WA 300 costs approx. 30 % less than
a 3-phase current operator, and daily power
consumption is reduced by up to 75 %.

Simple and fast fitting and start-up
since many components have already been
preassembled and no closing edge safety
devices or cable slack switches have
to be fitted.

További információk
a WA 300 S4
szórólapban találhatók.

300 U nyomógomb-vezérlés
(Fenti ábra)

• kompakt egység, 420 S vagy 420 T
rakodástechnikai vezérlésekkel kombinálva
• opcionálisan akár integrált főkapcsolóval is
• 2013 márciusától szállítható

420 S rámpakiegyenlítő-vezérlés
(Lenti ábra)

• alapkivitelben Auto-Retour funkcióval
a rámpa kényelmes alaphelyzetbe állításához
• 2013 márciusától szállítható

Energiatakarékos
üzemmód 420 S / T
és 460 S / T vezérlésekhez
• kb. 80 % áramköltséget takarít meg
• beállítható közvetlenül a vezérlésben

25

Rakodástechnika

minden szükséglethez a megfelelő kivitel

Új előtétzsilip háromféle
kivitelben
• LHP 2 duplafalú burkolattal, 60 mm vastag
panelekkel, alapkivitelben max. 3kN/m 2
(EN 1990 szerinti statikai számítás alapján)
tetőterheléssel
• LHC 2 egyhéjú burkolattal
• LHF 2 előkészítve helyszíni burkolathoz,
mely opcionálisan függőleges is lehet
• azonnal szállítható

DDF-7 kaputömítés
• Ponyvás kaputömítés emelőtetővel

DTH-T külső kezelőelem, különösen
ajánlott előtétzsilipekhez

• Ferde tetőforma a vízelvezetés érdekében

• előtolónyelves rámpakiegyenlítőkhöz

• Oldalponyvák tépőzáras rögzítéssel:
a ponyva leold és nem sérül, ha becsípődne
a tehergépkocsi felépítményébe

• hasznos, ha nagy a távolság a vezérlés és a rámpa éle
között, pl. előtétzsilipbe telepített rámpakiegyenlítőnél,
az előtolónyelv egyszerűbb és egzakt pozícionálásához

• azonnal szállítható

• praktikus DOBO-rendszer esetén, ha a jármű hátsó
ajtaja akadályozza a rálátást
• max. távolság a vezérléstől 5,50 m
• 2013 márciusától szállítható
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Rámpakiegyenlítők
integrált RFID-technikával

Rámpakiegyenlítők integrált
RFID-technikával
• az RFID olvasóegység jól védetten
a rámpa alatt található: nincsenek ütközési
sérülések vagy mechanikai ütődésekből
származó károsodások
• az olvasó egység és a transzponder közötti
kis távolságnak köszönhetően megbízható
az adatátvitel
• különösen gazdaságos: csak
a rámpakiegyenlítő van felszerelve RFID
technikával és nem az olyan szállító
eszközök, mint a villástargoncák, stb.
• azonnal szállítható

További információt talál
a Rámpakiegyenlítők
integrált RFID-technikával
című szóróanyagunkban.

Light Guide tolatási segédfény
• a rámpa mindkét oldalán LED-es lámpák
mutatják a tehergépkocsi vezetője számára
a helyes utat
• jól felismerhető sötétségben és erős hóesésben
• nincs akadály a tisztító- és hóeltakarító
gépek előtt
• energiatakarékos LED-es technika
• 2013 márciusától szállítható

Fényvisszaverő tolatási segéd
• egyszerű aljzati szerelés
• sötétségben mutatja a helyes utat
a tehergépkocsi vezetőjének
• 2013 márciusától szállítható
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Sustainable production
for trend-setting construction

A Hörmann felelősséget vállal a környezetünkért és a jövőnkért

Családi vállalkozásként a Hörmann kezdetektől fogva tudatosan
felelősséget vállal a következő generációkért. Felelősséget
a munkatársakért, a Hörmann termékekért, az erőforrásokért
és környezetünkért. Ma ez a felelősségünk több, mint valaha bármikor.

We Think Green
Hörmann is taking responsibility
for our environment and our future

Tudjon meg többet
a Hörmann
környezetvédelmi
tevékenységéről
a „Zölden gondolkodunk”
prospektusunkból.
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