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Поглед към бъдещето и благонадеждност –
ноу-хау от специалиста

Разработване на продукти
Разработването на нови
продукти, доразвиването
и подобряването на
детайлите е постоянен
процес при Hörmann, с
който се занимава нашият
висококвалифициран екип от
специалисти.
Така се разработват
патентите и се запазва
лидерството на пазара.
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Квалифицирани
сътрудници
Освен компютърното
управление на
производствените програми,
от също толкова голямо
значение за Hörmann са
и отговорните сътрудници в хода на производството
и при контрола на качеството.

Модерно производство
Големи количества висококачествени товаро-разтоварни
рампи, уплътнения за врати и специални решения са
резултатът от максимално автоматизираните производствени
методи и професионално ноу-хау.Задоволяването на високи
претенции изисква оптимално съгласувани производствени
процеси и прецизно изпълнение.

Товаро-разтоварни рампи, системи от врати
и задвижвания – собствено производство с
качеството на Hörmann
ISO 9001 REGISTERED

DNV Certification BV

Гарантирано качество на марката
Високите изисквания на съвременните товаро-разтоварни
пунктове налагат прецизно съгласуване на елементите
на системата. Вашето предимство при Hörmann – всички
компоненти идват от един производител и се произвеждат
при еднакво високи изисквания за качество. Освен това
провежданите дългосрочни тестове гарантират напълно
завършени серийни продукти, на които можете да се доверите.
Hörmann гарантира това с добрата си репутация.

Опазване на околната
среда
Hörmann щади околната
среда не само при
обезпрашаването на на
100 % чистият от FCKW
PU-твърд пенопласт, но
и при нанасянето на цветни
покрития. С помощта на
модерно регенеративно
съоръжение за пречистване
на отработени газове,
разходът на енергия
е значително редуциран
спрямо по-стари процедури
и още днес се спазват
актуализираните гранични
стойности, които ще се
изискват в бъдеще.

Управление на качеството
Първокласните продукти
изискват оптимални условия
във всички работни процеси.
Чрез сертифицираната
система за управление на
качеството, то се гарантира
на всички етапи от процеса
- от планирането, през
производството, до
експедицията.
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Практично при планирането на логистичен център:
един партньор за всичко

Системи индустриални
врати
Добрата репутация на
индустриалните врати
Hörmann е синоним на
качество, надеждност и
рентабилност вече над
40 години. При Hörmann
вратите, задвижванията и
управленията представляват
единна система разработена
от един производител.
Повече информация за
продуктите на Hörmann ще
намерите на страници 34-35,
в останалите брошури, както
и в интернет на адрес:
www.hoermann.com
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Цялостна противопожарна
защита
При Hörmann можете да
получите пълен асортимент
от висококачествени
прожароустойчиви и
димозащитни врати от
алуминий и стомана – от
солидната пожароустойчива
врата Т90 до изцяло
прозрачните елементи с
тръбни рамки и плъзгащите
се противопожарни врати.

Компетентна консултация
Опитни консултанти от
отдел „Пласмент” ще Ви
съпроводят от планирането
на обекта, през изясняването
на техническите подробности
до приемането на готовия
строителен обект. Пълната
работна документация е на
Ваше разположение не само
в печатна форма, a и винаги
актуална на адрес
www.hoermann.com

Бързо обслужване
Благодарение на широката ни
сервизна мрежа ние винаги
сме близо до Вас. Това дава
голямо предимство при
изпитването, поддръжката
и ремонта.

Товаро-разтоварна техника Hörmann
Подходящата система за всяка ситуация

Товаро-разтоварни рампи
Стационарните товаро-разтоварни
рампи на Hörmann са необходими
системи за бързо товарене и
разтоварване в областта на
транспортната логистика. Те
съединяват камиона и товарната
площадка, като при това компенсират
разликата във височината между
товарната площадка и товарната
платформа на камиона.

Товарни шлюзове
Товарните шлюзове Hörmann
представляват комплексни системи с
товаро-разтоварна рампа и уплътнение
за врата и могат да се инсталират
допълнително пред вече съществуващи
сгради. Те позволяват пълно използване
на складовата площ на сградата и
редуцират строителните разходи.

Уплътнения за врати
Уплътненията за врати на Hörmann
защитават стоките и персонала от
атмосферните влияния и въздушните
течения. Те спестяват разходи за
енергия и за да задоволят и
най-високите изисквания, са
разработени под формата на
платнища, надуващи се уплътнения
или уплътнения с буфери.
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Товаро-разтоварните рампи с перфектно
изравняване във височина
Със сгъваема част или подаващ механизъм
в зависимост от изискванията
Товаро-разтоварните рампи Hörmann са интелигентните
решения за прецизно компенсиране на височинните разлики
между различните товарни нива на камионите и товарните
площадки. С тяхна помощ товарът може да бъде внесен в
камиона или изнесен от него с едно единствено хоризонтално
движение.
Здравата стоманена конструкция с устойчива на усукване
платформа изравнява безпроблемно дори и страничното
наклоняване на на камиона при неравномерно товарене.
Надеждната хидравлика с 2 подемни цилиндъра и един
цилиндър за скосения ръб на рампата е подготвена за
всякакви ситуации, лесна за управление и най-вече
сигурна. Защото тези товаро-разтоварни рампи разполагат
с автоматични клапани за аварийно стопиране, вградени в
подемните цилиндри. Те подсигуряват рампата светкавично!
Това е от голямо значение, в случай, че даден камион потегли
преждевременно, при все още натоварена платформа.
Един плюс: Товаро-разтоварните рампи Hörmann са
предварително окабелени и се доставят с подготвени
за монтиране краища на кабелите за свързване на
управлението и хидравликата.
Консултирайте се, коя система би била най-ефективното
решение във Вашия случай.
Моля, обърнете внимание, че дължината на товароразтоварната рампа зависи от 3 фактора:
1. височината на товарната платформа на камиона
2. височината на товарната площадка
3. допустимият ъгъл на накланяне на използваното
транспортно средство
Колкото по-дълга е товарната рампа, толкова
е по-добър е ъгълът на накланяне!
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HLS-2 Рампи със сгъваема част

Тип HLS-2 със сгъваема част
Стандартното решение HLS-2 с дълга 405 мм сгъваема част е
подходящо за повечето товарни ситуации. Товаро-разтоварните
рампи със сгъваема част HLS-2 са правилният избор дори и при
много тежки товари, каквито са налице например в хартиената
промишленост. При необходимост доказаната в практиката
стоманено-шарнирна конструкция може да се достави и във
вариант с номинално натоварване до 180 kN.
Този тип се отличава с широко оразмерени, изключително
здрави шарнири. Благодарение на откритата конструкция
на шарнирите на сгъваемата част, по тях не се натрупват
замърсявания, напр. дървени стружки и други подобни.
Принцип на действие:
След скачването на камиона се отваря вратата на халето.
Електрохидравличната система издига платформата в найвисока позиция и автоматично разгъва сгъваемата част на
рампата. След това платформата се спуска, докато сгъваемата
част легне на товарната платформа на камиона. Сега можете да
товарите и разтоварване сигурно и без прекъсване.

За бързо и ефективно товарене и разтоварване
HTL-2 Рампа с подаващ механизъм

Тип HTL-2 с подаващ механизъм
Товаро-разтоварната рампа HTL-2 на Hörmann се отличава
с подаващ механизъм с дължина на подаване 500 или
1000 мм по избор. Плавното и точно до сантиметър подаване
на механизма позволява максимално използване на
товарната платформа на камиона. Това е особено важно при
натоварени до края на платформата си камиони, при които е
възможно само минимално припокриване. При товаренето и
разтоварването на дълбоко замразени стоки се препоръчва
използването на подаващ механизъм с дължина 1000 мм да
става преди всичко в случаите, когато товарната рампа се
монтира зад вратата, като например при системата DOBO
дългият подаващ механизъм предлага достатъчна покриваща
площ. Той е правилният избор и при странично товарене и
разтоварване.
Плюсове
Подаващият механизъм се управлява целево с помощта на
отделни командни бутони. След приключване на процеса по
товарене/разтоварване товаро-разтоварната рампа се връща
в изходната си позиция с подаването на един импулс.

Товаро-разтоварните рампи
на Hörmann с подаващ
механизъм са конструирани
така, че да могат да се
инсталират и зад вратата, за
по-добра топлоизолация.
Подаващият механизъм с
дължина на подаване
1000 мм предлага достатъчна
възможност за свързване и
припокриване.
Стандартно товаро-разтоварните
рампи с подаващ механизъм
HTL-2 са оборудвани
с фронтално черно платнище.
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Товаро-разтоварна рампа HLS-2
със сгъваема част

Шарнирът
Откритата конструкция
предотвратява натрупването на
замърсявания, напр. дървени
стружки, в шарнира.

Шарнири
Изключителната стабилност на шарнирите
на сгъваемата част се дължи на тяхната
ортотропна конструкция.
Дългите 150 мм, специално разположени
един спрямо друг, поддържащи носачи
на шарнирите също са изработени от
висококачествена стомана, както и самата
сгъваема част.

Стабилна техника –
убедителна в детайлите

Ausstattung
Платформата и скосеният ръб са
изработени от стомана със защита срещу
пързаляне. Скосеният ръб е изготвен от
материал с дебелина 12/14 мм.
Стандартно платформата HLS-2 е с
дебелина 6/8 мм, а платформата HTL-2
– 8/10 мм. По желание, например за
преминаване на превозни средства с
твърди гуми (PU) по платформата, товароразтоварната рампа със скосен ръб
HLS-2 също може да бъде изпълнена с
платформа с дебелина 8/10 мм.
От долната си страна платформата е
снабдена с усилващи профили.
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3 типа сгъваема част/подаващ механизъм
По желание скосеният ръб на товаро-разтоварните рампи
може да се изпълни като:
Тип R – прав
(стандартно до 2000 мм поръчана ширина)
Тип S – скосен
(стандартно до 2000 мм поръчана ширина)
Тип SG – с отделни сегменти
за да може да се използва при камиони с различна
ширина (подвижен при рампите от типа HTL-2)

100

145

Товаро-разтоварна рампа тип
HTL-2 с подаващ механизъм

Стандартно здравата платформа е изготвена от едно парче
ламарина (до 2 х 3 м) с дебелина 8/10 мм, на капки.

Обмислената конструкция с влизащи един в друг долни
елементи на платформата и подаващия механизъм и странични
плъзгащи се профили гарантира равномерно и трайно надеждно
направляване.

Модел за вграждане
в изкоп

Товаро-разтоварните рампи Hörmann
съответстват на всички съществени
законови директиви и норми и са
преминали изпитване на типа.

Номинално натоварване/
Товароподемност
Стандартната товароподемност
на товаро-разтоварните рампи
Hörmann е 60 kN (номинално
натоварване съгласно
DIN EN 1398). По желание
HLS-2 се предлагат и с
по-големи номинални
натоварвания (дори до 180 kN).
Издигане/Накланяне
Виж „Определяне на
изравняването на нивото” на
страница 15 (съгл. EN 1398 се
допускат макс. 12,5%).

Повърхности
Пясъкоструйно обработени,
респ. байцвани и покрити с
двукомпонентен полиуретанов
лак. Като опция се предлагат
и изцяло поцинковани.
Цветове
Ултрамариново синьо
(RAL 5002) или черно
(RAL 9017), по желание са
възможни и други цветове по
RAL.

Също и подаващият механизъм от гофрирана листова стомана
с дебелина 12/14 мм се произвежда само от един елемент.
Изключително стабилният преден кант е подсилен по цялата
си дължина и снабден с шлицове, в които се заваряват долните
елементи. По този начин се минимизира рискът от щети по
подаващия механизъм вследствие на неправилно обслужване,
респ. погрешно монтиране.

Допълнително оборудване

покритие срещу пързаляне,
шумоизолиращо

уплътнение на хлабините,
за минимизиране на течението,
когато рампата не се използва
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Какъв монтаж предпочитате?
Предлагаме Ви разнообразни варианти на монтаж съобразно всички възможни методи и системи.
Всички варианти са приложими както при рампите със сгъваема част, така и при тези с подаващ механизъм.
Рамков модел F

Рамкови модели
Монтаж в подготвен отвор.

Рамков модел F
Самоносеща рамка, затворена отстрани.
Гранични винкели отстрани и отзад.
Изглед отзад

Рамков модел FR
Рамков модел FR
Самоносеща рамка, затворена отстрани.
Гранични винкели и анкери отстрани и
отзад. Снабдена с регулиращи се
винкели отстрани.
Изключително подходящи за монтиране в
готови бетонни съоръжения, разположени
в редица. Височина на изливане на бетона
– макс. 250 мм. Освен това завинтващите
се регулиращи винкели могат да се
разположат от задната страна.

Изглед отзад

Кутиеобразен модел B

Методът „тип кутия”
Бързо и сигурно. Бетониране по време
на монтирането на рампата.

Кутиеобразен модел B
Самоносеща рамка, 3-странно затворена.
Гранични винкели и анкери отстрани и
отзад. Снабдена с регулиращи се винкели
отстрани.
Специално фолио защитава рампата
при изливането на бетона.
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Изглед отзад

Кой метод ще предпочетете, зависи от планирането и състоянието на обекта
(нов строеж или реконструкция).
Важното във всички случаи е точното спазване на указанията за монтаж,
посочени в нашата планова документация.
Вграждане рамков модел F
Отворът се изготвя от потребителя
при спазване на точните размери и се
оборудва с гранични винкели.
След това товаро-разтоварната рампа
се окачва и заварява.
Без изливане на бетон!

Вграждане рамков модел FR
Отворът се изготвя от потребителя
при спазване на точните размери и се
оборудва с монтажен лост.
Накрая товаро-разтоварната рампа се
окачва, центрира и бетонира.
Без заварки!

Вграждане кутиеобразен модел B с готови бетонни елементи, при повече на брой рампи
Инсталирайте готовите бетонни части,
поставете, центрирайте и бетонирайте
товаро-разтоварната рампа:
товаро-разтоварната рампа е готова!
Също така се предлагат:
Рамков модел FA с анкери за заливане
само от задната страна – когато се
окачва и заварява странично.

Вграждане кутиеобразен модел В върху положена дървена конструкция, при малко на брой рампи
Товаро-разтоварната рампа се
инсталира върху подготвена от
потребителя дървена подконструкция,
фиксира се и се бетонира – бързо, без
заваръчни работи и преди всичко
точно!

13

e
1
Демонтирайте старата рампа.

t
1
Поставете новата рампа.

r
1
Демонтирайте старата основна рама.

u
1
Заварете в към граничните винкели –
готово!

Бързият метод за безпроблемна реконструкция
Модел за вграждане в изкоп Р

Реконструкция при
модел за вграждане
в изкоп
Модел за вграждане в изкоп Р
3-странно открита

Изглед отзад

Вграждането

Ако наличният отвор не пасва, ще
Ви доставим подходящи адаптери.
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Отворът трябва да се изготви абсолютно точно и да се снабди с гранични винкели.
Доставените регулиращи се винкели се монтират на задната част на отвора.
След това товаро-разтоварната рампа може да се инсталира, центрира и завари.

Размери на товаро-разтоварните
рампи и изравняване на нивото
Проучване изравняването в нивата
)

на

BL

LL

A

чва

ъ

р
По

A

OFF

ш
на

(BB

По

ръ

чва

на

дъ
л

жи

на

(BL

)

Монтажна височина (H)
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и
ир

OFF

B
B

HLS-2

HTL-2

Изравняване на нивото

Изравняване на нивото

HTL-2

HLS-2
пор.дължина

Подаващ механизъм
(LL) макс. 500

монт.височина

2000

595

2500
2750
3000

645

3500
4000
4500

пор.ширина

745

Подаващ механизъм
(LL) макс. 1000

A

B

A

B

A

B

245

295

270

350

325

410

305

285

340

345

395

395

335

340

370

400

430

430

365

335

405

395

460

420

430

385

470

425

530

470

490

380

540

415

595

450

555

375

605

405

660

440

2000

2100

2250

Допустими стойности до
12,5 %. Максималното
изравняване във височина
може да се отклонява.
Специални размери при
запитване. За всички
поръчани размери могат да
бъдат доставени подходящи
платформи и товарни
шлюзове.

2400

Поръчваните ширини могат да се комбинират с всички поръчвани дължини.
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Управления
и принадлежности

Стандартно управление

Системните решения си заслужават
При Hörmann всичко е от един производител
- от началното планиране до излизане от
производството. Това означава и максимална
съвместимост на вратите и управленията за
товаро-разтоварни рампи със сгъваема част
и подаващ механизъм, благодарение на единната
концепция на обслужване, еднаквите размери
на кожусите, еднаквите комплекти кабели. При
монтажа се спестяват време и разходи, а
поддръжката и обслужването са други значителни
предимства на системата Hörmann.

420 S
за товаро-разтоварни
рампи със сгъваема част
• управление с предпазители
IP 65 (със защита от водни
пръски)
• LED-индикация за режима
на работа
• подготвено за функцията
„разединяване на товаро
разтоварната рампа”
• възможност за свързване на
принадлежности:
Комплект за
присъединяване и датчик
за близост за функцията
„деблокиране на вратата”,
спирачка за колелата със
сензор

Hörmann Асистент
при скачване // NEW
Надеждно скачване
С помощта на Hörmann Асистент при скачване (HDA) приближаването
до товаро-разтоварния пункт е по-комфортно и безопасно. Рискът
от материални и физически щети се минимизира посредством
перманентно измерване на разстоянието между вратата и камиона.
Няколко сензора върху платното на вратата регистрират задната
страна на камиона и командват сигнална уредба »зелено-жълточервено«. При маневриране шофьорът на камиона отчита
разстоянието между камиона и мястото за скачване по цвета на
сигналната лампа. Червеното му показва, че се е скачил оптимално
с товаро-разтоварния пункт.
Прецизното измерване се извършва с помощта на ултразвукови
вълни. Отстоянието и позицията за превключване на отделните
сигнални светлини (жълто и червено) могат да се програмират лесно
с помощта на HDA-управлението.

420 Т
за товаро-разтоварни
рампи с подаващ
механизъм
• отделни бутони за подаване
и прибиране на механизма
• LED-индикация за режима
на работа
• подготвено за функцията
„разединяване на товаро
разтоварната рампа”
• отделни бутони за подаване
и прибиране на механизма
• автоматично привеждане на
товаро-разтоварната рампа
в положение на покой, след
подаване на импулс
• възможност за свързване на
принадлежности:
Комплект за
присъединяване и датчик
за близост за функцията
„деблокиране на вратата”,
спирачка за колелата със
сензор

Мултифункционално управление

445 S
за товаро-разтоварни рампи
със сгъваема частHLS-2
• управление с предпазители
IP 65 (със защита от водни
пръски)
• подготвено за функцията
„разединяване на товаро
разтоварната рампа”
• автоматично привеждане на
товаро-разтоварната рампа
в положение на покой, след
подаване на импулс

445 T
за товаро-разтоварни
рампи с подаващ
механизъмHTL-2
• управление с предпазители
IP 65 (със защита от водни
пръски)
• подготвено за функцията
„разединяване на товаро
разтоварната рампа”
• отделни бутони за подаване
и прибиране на механизма
• автоматично привеждане
на товаро-разтоварната
рампа в положение на
покой, след подаване на
импулс

460 S
за товаро-разтоварни
рампи със сгъваема
частHLS-2
• управление с предпазители
IP 65 (със защита от водни
пръски)
• подготвено за функцията
„разединяване на товаро
разтоварната рампа”
• автоматично привеждане на
товаро-разтоварната рампа
в положение на покой, след
подаване на импулс
• с интегрирано управление
на (надуваемо) уплътнение
за врата с или без
допълнително навиващо се
платнище
• половин режим:
Автоматично затваряне на
вратата след автоматично
връщане на товаро
разтоварната рампа

460 T
за товаро-разтоварни рампи
с подаващ механизъмHTL-2
• управление с предпазители
IP 65 (със защита от водни
пръски)
• подготвено за функцията
„разединяване на товаро
разтоварната рампа”
• отделни бутони за подаване
и прибиране на механизма
• автоматично привеждане на
товаро-разтоварната рампа
в положение на покой, след
подаване на импулс
• с интегрирано управление
на (надуваемо) уплътнение
за врата с или без
допълнително навиващо се
платнище
• половин режим:
Автоматично затваряне на
вратата след автоматично
връщане на товаро
разтоварната рампа

Всички мултифункционални управления са снабдени с:
• разчитане на менюто и програмиране с помощта на двойна
7-сегментна индикация
• меню за обслужване с броячи за интервалите на поддръжка,
циклите и работните часове, както и анализ на грешките
• индикация за работния режим и за грешките
• разчитане на последните 5 съобщения за грешка

Сигналната лампа свети зелено
Товаро-разтоварният пункт е готов за
скачване.

• възможност за свързване на принадлежности:
датчик за близост за функцията „деблокиране на вратата”
Спирачка за колелата, със сензор, Сигнални светлини
Фотоклетка, Светлини по товарната площадка
Известяване на шофьора.

Сигналната лампа свети жълто
Камионът наближава мястото за
скачване

Сигналната лампа свети червено
Камионът е разположен оптимално.
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Първо скачване, а след
това отваряне на вратите:
Системата DOBO на Hörmann
При стандартните рампи най-напред шофьорът слиза да отвори
вратите на камиона и след това го скачва към пункта. Ако
скачването се извършва надвечер, преди да за почне
разтоварването са необходими досадни маневри, за да могат да
се отворят вратите. При системата DOBO нещата не стоят така:
Камионът може да се скачи със затворени врати. След това
вратите могат да бъдат отворени по всяко време. До настъпването
на този момент стоката остава добре защитена в камиона.
Системата DOBO е идеалното решение за абсолютно хигиеничен
транспорт, за гарантиране на затворени хладилни вериги, за
намаляване на енергийните разходи, за избягване на кражби и за
митнически цели.
Важно! Всяка товаро-разтоварна ситуация е различна.
Консултирайте се със специалистите на Hörmann в областта
на товаро-разтоварната техника, които ще ви предложат найподходящото решение!

Системата DOBO – специално за транспортиране
на пресни продукти, за избягване на кражби и за
митнически цели // NEW
Безопасно скачване

Системата за скачване HDA на Hörmann
(виж страници 16-17) подпомага
шофьора при безопасното скачване.
Вратите на камиона са затворени.
Разположени по вратата на пункта
сензори разпознават позицията
на превозното средство. Сигнални
светлини червено/жълто/зелено указват
на шофьора позицията на превозното
средство. Така той може да го скачи
лесно и без риск от щети. Защитават
се рампата и превозното средство.
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Надеждно уплътняване

След като камионът се е скачил,
уплътнението DAS-3 може да се надуе
и да обгърне превозното средство от
3 страни. Така всичко остава добре
уплътнено, дори и при отваряне на
вратата.

Отваряне на вратата на рампата

С цел минимизиране на топлообмена
вратата се направлява в разположена
пред рампата ниша. След като вратата
се отвори напълно, подаващият
механизъм на рампата се разгъва,
за да намали разстоянието до
превозното средство.

Спускане на защитните буфери

Защитните буфери VBV 4 са подвижни.
В състояние на покой те са разположени
на 250 мм над нивото на рампата.
След като вратата е отворена,
защитните буфери могат да бъдат
спуснати, за да отворят вратите на
камиона. Буферите могат да се блокират
в тази позиция.

Отваряне на вратите на камиона

Разгъване на товаро-разтоварната рампа

Рампата е оборудвана с ниша, която
осигурява необходимата хлабина, за да
могат вратите да се отворят при тази
ситуация. Дълбочината на нишата се
определя от най-ниската точка на
вратите на камиона, когато той е в
изцяло натоварено състояние.
При това не трябва да се забравят
резетата. Дължината на нишата се
съобразява с ширината на вратите.

Товаро-разтоварната рампа тип HTL-2 с
подаващ механизъм с дължина 1000 мм
покрива без усилие разстоянието до
товарната платформа и може да се
позиционира с точност до сантиметър.

Системата DOBO може да се изпълни и в
комбинация с товарен шлюз. За целта се
доставят съответно пригодени подиуми.
В този случай вратата на халето се
намира зад товаро-разтоварната рампа.
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Специфичните товароразтоварни ситуации
изискват специални
решения.
Свържете се с нас. Ние ще Ви консултираме на
място и ще Ви препоръчаме система, която да
отговаря максимално на Вашите изисквания по
отношение на качеството, функцията, надеждността
и рентабилността. Заложете на ноу-хауто на
специалиста.

Ефективно товарене и разтоварване със
специалните решения на Hörmann
HTLP-2

Товаро-разтоварни рампи Hörmann
тип HTLP-2
С механизъм за паралелно скачване
с камиона
Този механизъм за паралелно скачване,
разположен в предната част на товароразтоварната рампа, позволява на
транспортното средство да влиза
хоризонтално в камиона по всяко време.
По този начин можете да товарите
и разтоварвате високи стоки
с помощта на мотокар-високоповдигач
и безпроблемно да достигате под
първия палет с помощта на ръчноводим
носкоповдигач.
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HTLV-2

Товаро-разтоварни рампи Hörmann тип HTLV-2
С подаващ механизъм от три части за камиони и малки транспортьори
Товарене и разтоварване на камионите
Характерна особеност компенсацията
и бусовете на една единствена рампа
според теглото на различните превозни
– това е предимството на товаросредства
разтоварната рампа HTLV-2! За
В позиция „малък бус“ за
камионите 500 милиметровия подаващ
товароносимост 20 kN широкият
механизъм може да се разпъне плавно
1000 mm подаващ механизъм
до максималната ширина (2000 мм),
коппенсира теглото посредством
а при бусовете – да се ограничи до
интелигентна хидравлична система,
широката 1000 мм централна част само
за да не натовари превозното средство.
с едно превключване. Работната област
В позиция „камион“ подаващият
се издига на по-високо ниво.
механизъм се прилага като стандартен
Внимание: Не всеки мотокар е пригоден
товарен мост, 60 kN товароносимост.
за образувания наклон.

Лесно изравняване на нивото
Сгъваеми рампи тип KBS

Тези сгъваеми товаро-разтоварни рампи
от здрав, устойчив на корозия алуминий
се използват при малки до средни
разлики във височината и могат да се
обслужват само от едно лице.
При спускане на рампата защитният
механизъм се деблокира с крак, а при
вдигането й – автоматично се фиксира
обратно. В направляващия профил
рампите могат да се местят и странично.

Консултирайте се с нас.

Платформени рампи тип SKB

Платформени рампи тип FB

Тези товаро-разтоварни рампи са
оборудвани с релса на сачмени лагери и
могат лесно да бъдат избутани.
Направляващата релса е от стомана.
Могат да се покрият средни разлики във
височината до около 200 мм.
Рампите са снабдени със защита срещу
падане. Посредством пружина един
човек може да прибира нагоре и спуска
надолу платформите от 1065 мм.

Тази пружинно-механична
платформена товаро-разтоварна рампа
компенсира широк спектър разлики във
височината и натоварванията.
Стационарната или избутващата
се настрани платформа се доставя
от лакирана стомана, поцинкована
стомана или алуминий. Благодарение
на широкия, отварящ се надолу,
стоманен направляващ профил със
самопочистващ се ефект, рампите
се движат лесно дълги години. А
пружинната система, която не се
нуждае от поддръжка, позволява
безпроблемно обслужване само
от един човек дори и при големите
платформи. Автоматично фиксираща
се защита предпазва рампите от
преобръщане.

Платформи и товарни шлюзове
Комплексен товарен модул
Товарните шлюзове се инсталират пред
халето. Това означава, че халето може
да се използва изцяло, до външните
стени. Товарните шлюзове Hörmann са
много добро решение, когато халетата не
позволяват инсталирането на вътрешни
товарни рампи или не е възможно
преминаване под рампите.
Комплектът товарен шлюз се състои от:
• платформа с товаро-разтоварна рампа
• облицовка на стените и тавана
• отвор за товарене с уплътнение за
вратата

Основата
Платформата представлява основата
на товарния шлюз. Товаро-разтоварната
рампа HLS-2 или HTL-2 под формата на
модел за вграждане в изкоп се инсталира
бързо и лесно. Свободното пространство
под рампата позволява минаването
отдолу на спуснатия товарен борд.
Стандартно платформите Hörmann
са изцяло поцинковани. С помощта
на регулиращи се във височина опори
нивото на подиума може да се нагласи
допълнително.
При реконструкция на сградата
или преместване платформите се
демонтират и монтират много бързо.

За товаро-разтоварните рампи със
сгъваема част тип HLS-2
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За товаро-разтоварните рампи с
подаващ механизъм тип HTL-2

Защитено товарене и разтоварване
на стоките
Товарните шлюзове в комбинация с
уплътненията за врата се препоръчват
най-вече при товарене и разтоварване
на чувствителни към температурата
стоки. В този случай камионите могат да
се скачат както под ъгъл 90°, така и под
остър ъгъл.
Товарните шлюзове се доставят като
единична бройка или комбинация от
няколко шлюза, подредени в редица.
Доставят се също допълнителни
компоненти към подиумите за
инсталиране под ъгъл от 30, 45 или 60°,
с цел да се осигури повече място за
маневри.

Разположение под ъгъл

Най-бързото решение:
Инсталиране пред халето
Преди

След

Стоката стои на открито незащитена и складовите работници
са директно изложени на лошите климатични влияния.

Шумо и топлоизолиращи:
С панели тип „сандвич”

За специфични изисквания
на клиента:
Рамкова конструкция за
дървена обшивка, осигурена
от потребителя

С помощта на товарните шлюзове персоналът и стоките са
оптимално защитени.

Оптимално използване на малкото пространство:
Трионообразно инсталиране
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Целесъобразно допълнително оборудване
за конкретна товаро-разтоварна ситуация
Подемни платформи с ножична конструкция

Мобилни товаро-разтоварни рампи

Подемни платформи Hörmann с
ножична конструкция
Винаги на правилното ниво
Електрохидравличните подемни
платформи с ножична конструкция
позволяват сигурно повдигане и
спускане на стоките при товарене
и разтоварване. В зависимост от
дължината на платформата и областта
на приложение платформата е снабдена
с една или повече ножици една над
друга или една зад друга. Всяка подемна
платформа с ножична конструкция се
изготвя по зададени размери, с желания
капацитет и оборудване.

Мобилни товаро-разтоварни
рампи Hörmann
Бързо товарене и разтоварване
Мобилните товаро-разтоварни рампи
на Hörmann позволяват бързо и
ефективно товарене/разтоварване без
фиксирана товарна площадка. Косото
издигане компенсира разликата във
височина между земята и платформата
на камиона. За хоризонталното
разположение на мотокара при
товарене/разтоварване се грижи
паралелната част на платното.
Мобилните товаро-разтоварни рампи
могат да бъдат местени от едно място
на друго само от едно лице с мотокар.
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Защитен буфер

Защитен буфер с максимално
качество на материала. Защитете
товаро-разтоварната станция от
силата, упражнявана от камиона
при скачване.

Монтажни платки
За защитни буфери.
Също под формата на
конзоли за сгъваеми
товарни рампи.

Защитна плоча
Усилване и
изключителна защита
за буфера.

Практично допълнително оборудване

Стълби с площадка
С непързалящи се
поцинковани профили и
сигурен парапет.

Маркиращ стълб
С предупредителни ленти за
улесняване извършването на
маневри. Добра инвестиция за
ситуациите без рампа.

Спомагателно устройство за
маневриране
Комплект от 2 броя поцинковани.
Помага на шофьора и превозното
средство при скачване с рампата.

Осветление на рампата
Подвижно. Осигурява
необходимата светлина в
товарния отсек на камиона.

Спирачка за колелата
Стопира движението на камиона.
По желание - и с сензор.

Сигнални светлини
С функция „предупреждение” или
„пропускане”, напр. чрез спирачка
за колелата, фотоклетка, или
с управление на вратата
или на уплътнението.

Покритие за областта под
рампата
Поддържа тази област без
замърсявания за по-дълго време.
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Уплътненията за врати на Hörmann се отличават:
с представителна визия и рентабилност
Добра защита от всички страни
Уплътненията за врати на Hörmann
защитават товарените/разтоварваните
стоки от атмосферните влияния, спестяват
разходи за енергия, предотвратяват
образуването на течение, а с това и
отсъствието на персонала по болест.
В комбинация с товаро-разтоварните
рампи скъпите козирки и пристройки са
излишни. Уплътняващите платнища на
Hörmann са съвместими с всички размери
камиони и поради това са универсално
приложими.
Висококачествените горни и странични
платнища, монтирани върху поцинкована,
влизаща навътре рамка, образуват
стабилна, гъвкава и устойчива на
разкъсване конструкция. Платнищата и
елементите на рамката се доставят на
отделни елементи готови за монтиране
чрез завинтване. Поради това дори и
подмяната им е безпроблемна и евтина.
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С направляващо рамо или ножична
конструкция
Направляващото рамо или конструкцията
тип ножица свързват предната и задната
рамка. Те са гъвкави и предотвратяват
евентуални щети от сблъскване. Дори и
при неточно скачване винаги е налице
ефективно уплътнение. Изключително
стабилната ножична конструкция се сгъва
паралелно и след приключване на процеса
по товарене/разтоварване отново опъва
силно обшивката. Рамковата ножична
конструкция може да бъде изпълнена
спусната до пътното платно или в
дълбочина.

Направляващо рамо

Ножична конструкция

Горни и странични платнища
Страничните платнища трябва да са не
само гъвкави, но и да имат достатъчна
напречна устойчивост. В зависимост
от модела Hörmann постига това или
чрез съответния специален материал
на платнището (монофиламентeн
полипропилен), или чрез интегрирани
в платнището листови ресори. Добре
различимите ивици улесняват шофьора
при скачване.
Горна и странична обшивка
Заварен с висока честота объл контур
за лесно подпъхване в предварително
оформения профил. Горна обшивка
с механизъм за отводняване.

Ножична конструкция, изпълнение
в дълбочина

Камионът определя размера!
Не вратата, а камионът определя размера на
Вашето уплътнение за врата.
Отговорете си на следните въпроси:
• Какви размери камиони ще се скачат
с рампата?
• Ще се налага ли различни по размер
камиони да товарят от една и съща
станция?
• Какви стоки ще се товарят/ разтоварват?
Определете внимателно необходимия размер
на фронталния отвор. Само така ще получите
оптимално уплътняване.
Стандартни ширини:3350 / 3500 мм
Стандартни височини: 3500 / 3750 мм
(спусната до пътното платно с височина
4500 мм) В идеалния случай уплътнението за
врата е по-високо с 850 мм и по-широко
с 1000 мм от камиона.

Дългото горно платнище осигурява добро
уплътняване дори и при по-малки камиони,
но при високите камиони виси в товарния
отвор. За идеално се приема припокриване
на около 150 мм.

A
A

B
C

B
C

Правилната комбинация от ширина на
платнището и монтажна ширина води до
оптимално уплътняване. При уплътненията
за врати на Hörmann в практиката се е
доказала монтажна ширина от 500 мм.
По желание на клиента уплътненията за
врата тип DS могат да бъдат доставени и с
монтажна ширина 600/ 900 мм.
Отворът за монтиране на уплътнението за
врата не трябва да е по-широк от ширината
на уплътнението минус 200 мм.

Размери
тип DS

тип DT

Ширина на страничните платнища X1

600

700

650

B = 3350

2150

1950

2050

2300

2100

2200

B = 3500

Ширина на фронталния
отвор
Y1

100
X2

Ширина на фронталния отвор = ширината на уплътнението за врата –
(2 х ширината на страничното платнище)

тип DS/DT
Височина на горните платнища

X2

H = 3500
H = 3750
H = 4500*

Височина на
фронталния отвор

Y2

тип DT

900

1000

1200

1350

2500

2400

2200

2050

2750

2650

2450

2300

3500

3400

3200

3050

Височина на фронталния отвор = височината на уплътнението за врата –
височината на горното платнище – 100 (отводняване)

* Спусната до пътното платно

размери в мм

H

X1

Y1
Y2

B
T = B - 200 mm
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Здравата стандартна версия:
Уплътнение за врата тип DS
DSL

DSS

DSS-G

Цветове
Горни и странични платнища
Графитено черно,
подобно на RAL 9011 (стандартно)
Базалтово сиво, подобно на RAL 7012
Ярко синьо, подобно на RAL 5010
Ивици
бели
жълти
Странична обшивка
Графитено черно
срязано отстрани, ламелирано

•
•
•
•
•
•

Стандартен модел
Модел рампа с
направляващо рамо

Модел рампа с
ножична конструкция

Странични платнища от монофиламент
Напречната устойчивост на страничните
платнища с дебелина 3 мм за уплътнения
от типа DS е постигната благодарение на
наличните в тъканта усилващи частици.
Доставя се с ширина 600 или 700 мм.

Горно платнище,
изрязано отстрани
Горно платнище с
ламели
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Спусната до пътното
платно с ножична
конструкция

Горни платнища
Горното платнище се натоварва повече
и поради това е усилено. По желание
то може да бъде срязано отстрани или,
при ножична конструкция, ламелирано
по цялата си ширина със 100 %
припокриване. Доставя се с височина
900, 1000 или 1200 мм.
Допълнително
спускащо се
горно платнище,
по избор с ръчно
или електрическо
задвижване

Странични платнища
2-слойна тъкан от полиестерни
монофилни влакна, двустранно покритие
от PVC с приблизителна дебелина 3 мм,
тегло на единица площ около 3900 гр./м2.
Горно платнище
2-слойна тъкан от полиестерни
монофилни влакна, двустранно покритие
от PVC с приблизителна дебелина 3 мм,
тегло на единица площ около 3700 гр./м2.
Обшивка отстрани и отгоре
Тъкан от полиестерни влакна с
двустранно покритие от PVC.

Добра инвестиция при голямо натоварване:
Уплътнение за врата тип DT
DTL

DTS

DTS-G

Цветове
Горни и странични платнища
Графитено черно,
подобно на RAL 9011 (стандартно)
Базалтово сиво, подобно на RAL 7012
Ярко синьо, подобно на RAL 5010
Зелен мъх,подобно на RAL 6005

•
•
•
•

Ивици
бели
жълти

•
•

Модел рампа с
направляващо рамо

Модел рампа с
ножична конструкция

Това, което се натоварва силно,
трябва и да е трайно устойчиво
Уплътненията за врати тип DT на
Hörmann са правилното решение
при 24-часова товаро-разтоварна
дейност, поради изключително
висококачествените платнища.
Уплътненията за врата DT се
отличават с трайно запазващото се
качество и минимални разходи за
поддръжка. В случай на щета при
позиционирането на камиона даден
листов ресор може да бъде подменен
много бързо и лесно, без да се налага
смяна на цялото странично платнище.

Спусната до пътното
платно с ножична
конструкция

Опция: Ъглови уплътняващи
възглавници

•
•

оранжеви
червени

Странична обшивка
Графитено черно,
подобно на RAL 9011 (стандартно)
Базалтово сиво, подобно на RAL 7012
Ярко синьо, подобно на RAL 5010
Зелен мъх, подобно на RAL 6005

•
•
•
•

Странични платнища, горно платнище
Заварено при висока честота платнище
от полиестер със специална вложка,
двустранно облицован с PVC и
поцинковани стоманени листови ресори
с висока сила на опън, с дебелина прибл.
2 мм. Тегло на единица площ около
2000 гр./м2. Странични платнища с ширина
650 мм. Горното платнище се доставя
с височина 900, 1000, 1200 или 1350 мм.
Обшивка отстрани и отгоре
Тъкан от полиестерни влакна с
двустранно покритие от PVC.
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Надуваеми уплътнения за врата
Airbag около камиона
Високо качество
Дълъг живот
Надуваемото уплътнение за врата
Hörmann пасва точно към различни
размери камиони. По този начин то
предлага изключително уплътняване и
предотвратява навлизането на външните
температури в халето. Това уплътнения
за врата се препоръчва най-вече при
системата DOBO за хладилни халета и
при продължителни товаро-разтоварни
периоди.
Предимства на системата
Вентилаторът надува уплътнението
около камиона едва след скачването му
и уплътнява напълно пространството в
рамките на няколко секунди.
След края на товаро-разтоварния
процес и изключването на вентилатора
възглавниците се спускат също толкова
бързо с помощта на разположените във
вътрешността въжета и противотежести.
При спуснати възглавници моделите,
спускащи се до пътното платно,
позволяват безпрепятствено влизане
в сградата.

Скачване …
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Двойна полза
Минималните отвори в долната
част на възглавниците се грижат за
поддържането на постоянно налягане.
Същевременно обаче спомагат и за
издухването на водата от външната част
на камиона.

DAS-3

Облицовка на покрива и стените
Топлоизолиращи стоманени панели с
дебелина 20 мм, по избор в цвят бял
алуминий (подобно на RAL 9006) или
сиво-бяло (подобно на RAL 9002), с
елоксирани ъглови алуминиеви профили
в заоблен дизайн.
Гъвкави фронтални ленти
2-слойна, еластична тъкан от
полиестерни монофилни влакна,
двустранно покритие от PVC с
приблизителна дебелина 3 мм,
графитено черно (подобно на RAL 9011).
Надуваеми възглавници
От устойчивия на атмосферни влияния,
трайно еластичен и заварен при висока
честота материал на платнищата,
графитено черно (подобно на RAL 9011).

Модел на товарната площадка DAS-3
Стандартни размери
3600 x 3550 x 850 mm (ШхВхД)
Фронтален отвор в състояние на покой
3100 x 3150 mm (ШхВ)
при надути възглавници
2400 x 2550 mm (ШхВ)
Специални размери при запитване.
По желание с електрически спускащо
се платнище вместо надуваема горна
възглавница.

… след това уплътняване

DAS-G-3

Модел, спускащ се до пътното платно
DAS-G-3
Стандартни размери
3600 x 4700 x 850 mm (ШхВхД)
Фронтален отвор в състояние на покой
3100 x 4300 mm (ШхВ)
при надути възглавници
2400 x 3700 mm (ШхВ)
Нестандартни размери по запитване.
По желание с електрически задвижено
горно платнище вместо с надуваема
възглавница.

DAK-3

За висящи стоки: DAK-3
Типът DAK-3 представлява комбинация
от фиксирани странични буфери и
надуваема горна възглавница с обшивка
тип „сандвич”. Това уплътнение за врата
се препоръчва особено за висящи стоки,
като облекла или транспортиране на
месо в хладилни камиони.
Напълнените с пенопласт странични
буфери уплътняват перфектно отстрани.
Във височина надуваемата горна
възглавница позволява използване на
целия отвор за директно пренасяне
на стоките върху транспортните
съоръжения. За разлика от уплътненията
за врата с фиксирана горна възглавница,
при DAK-3 евентуалният горен капак на
камиона не е пречка.

Модел на товарната площадка
DAK-3
Стандартни размери
3600 x 3500 x 350/850 mm (ШхВхД))
Фронтален отвор в състояние на покой
2400 x 3100 mm (ШхВ)
при надути възглавници
2400 x 2500 mm (ШхВ)
Нестандартни размери по запитване.
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Специално приложение на уплътненията
за врата с буфери
Тук консултацията е задължителна
При използването на уплътненията с
буфери на Hörmann трябва да се изясни
основно:
• Как изглежда Вашият автомобилен
парк?
• Какви камиони на доставчици ще
се скачват най-често?
Защото всичко трябва да пасва точно.
Най-подходящата област на приложение
на буферни уплътнения е при товарене/
разтоварване на камиони с твърди
ремаркета, но не с подвижен покрив за
товарене на контейнери.
Стабилно скачване, оптимално
уплътняване
При товарене/разтоварване камиона
се приближава с отворени врати към
буфери от пенопласт с въздушни
камери, които при скачване поддават с
ок. 50 мм.

DFH

DFC

Тип DFH
Със здрави горни буфери, за малки
камиони с приблизително еднакъв размер
съобразно таблицата.
Стандартни размери 2800 x 2500 мм
(ШхВ)

Тип DFC
С фиксирано горно платнище, за
по-малки камиони с различни размери
и за халета с високи врати.
Стандартни размери 2800 x 3000 мм
(ШхВ)

Горното уплътнение зависи от вида.
Буфери предпазват камиона и
фасадата от нараняване.
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DAH

Видове буфери

•
•
•
•

250

изправена форма

Цветове
300

380

Ивици
бяло
жълти
оранжеви
червени

250

скосена форма (W)

250

450

Тип DAH
С регулируем горен буфер за напасване
към височината на камиона.
Стандартни размери
2800 x 2700 мм(ШхВ)

Графитено черно,
подобно на RAL 9011 (стандартно)
Базалтово сиво, подобно на RAL 7012
Ярко синьо, подобно на RAL 5010
Зелен мъх, подобно на RAL 6005

•
•
•
•

Буфери
Напълнените със 100 % чист от FCKW
полиуретанов пенопласт буфери са
още по-гъвкави благодарение на
интегрираните въздушни камери.
Заедно със стабилната основна рамка
и висококачествената обшивка от
усилени синтетични платнища буферите
образуват изключително устойчива
конструкция. Фронталните повърхности
на буферите са допълнително усилени
със заварени при висока честота
полиестерни ивици, което ги прави
по-устойчиви на износване и подходящи
за продължително използване.
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1 Секционни врати

2 Ролетни врати и решетки

3 Врати тип хармоника, от
стомана и алуминий

4 Бързо движещи се врати

Всичко от един производител:
за строителството на Вашите обекти.
1 Секционни врати
Спестяващите място системи от
врати пасват на всяка
индустриална сграда,
благодарение на различните
видове обков. Това осигурява
надеждност при планирането на
нова сграда или на ремонт.
Hörmann Ви предлага
индивидуално изготвени решения
за всяка област на приложение:
например изцяло остъклени
секционни врати ALS за
безпрепятствен визуален контрол
на помещенията или двустенни
врати DPU с дебелина 80 мм и
висока степен на топлоизолация,
които гарантират поддържането на
стабилни температури.

2 Ролетни врати и решетки
С елементарната си конструкция,
състояща се от малко на брой
компоненти, ролетните врати
са изключително рентабилни
и здрави. Hörmann доставя
ролетни врати с ширина до
11,75 м и височина до 9 м, а като
специфични врати – и по-високи.
Разнообразието от варианти
на прозорци и цветове Ви дава
голяма свобода при планирането
на оформлението на Вашия обект.
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3 Врати тип хармоника, от
стомана и алуминий
Вратите на Hörmann тип хармоника,
от стомана и алуминий, се
препоръчват при ограничена
честота на преминаване, за халета
с нисък щурц и когато покривът
не бива да се натоварва. Малкото
износващи се детайли правят
вратите тип хармоника лесни за
поддръжка и ремонт.

4 Бързо движещи се врати
Бързодвижещите се врати на
Hörmann се използват както
като интериорни, така и като
външни врати за оптимизиране
на транспортния поток, за
подобряване на климата в
помещението и за спестяване
на енергия. Асортиментът на
Hörmann включва вертикално
и хоризонтално отварящи се,
прозрачни врати с гъвкаво
платно, също и в комбинация
със секционни и ролетни врати.
Вашето предимство: технологията
SoftEdge с интегрирана защита
срещу сблъскване (Anti-Crash)
прави бързодвижещите се
врати изключително надеждни и
рентабилни.

5 Товаро-разтоварна техника
За областта на логистиката
Hörmann Ви предлага комплексни
товаро-разтоварни системи.
Вашите предимства: сигурно
планиране, надеждно обслужване
и голяма функционалност
благодарение на много точно
съгласуваните компоненти.
При отделните товароразтоварни рампи, точно както
и при товарните шлюзове, които
могат да бъдат инсталирани
и допълнително към вече
наличната сграда, като единен
блок заедно с рампа и уплътнение
за вратата.

6 Пожароустойчиви
плъзгащи се врати
За всички области на обекта и в
зависимост от изисквания клас
пожароустойчивост, получавате
от Hörmann еднокрили и двукрили
плъзгащи се врати, по желание
също и с вградена врата, а за
евакуационните пътища също и с
функцията „димозащита”.

7 Мултиуфнкционални и
интериорни врати
Мултифункционалните и
интериорните врати на Hörmann
са подходящи за най-различни
приложения, както във
вътрешността на обекта, така и
отвън. Еднокрилите и двукрилите
врати могат да се монтират
навсякъде, където са необходими
здрави врати. Чрез
многобройните допълнителни
функции тук Hörmann Ви предлага
решения за почти всяка ситуация
в индустриалното строителство.

8 Пожароустойчиви и
димозащитни елементи от
тръбна рамка
За областите с претенции относно
външния облик, например
административната област на
индустриална сграда, получавате
от Hörmann врати и рамки на
фиксирани остъкления от стомана
и алуминий. 100 % идентичния
облик в рамките на системите –
независимо от класа
пожароустойчивост – гарантира
единна визия.

5 Товаро-разтоварна
техника

6 Пожароустойчиви
плъзгащи се врати

7 Мултиуфнкционални и
интериорни врати

8 Пожароустойчиви и
димозащитни елементи
от тръбна рамка

Със специалиста в областта на строителните елементи Hörmann можете да
планирате максимално добре навсякъде. Старателно съгласуваните помежду
си решения за строителството на обекти Ви предлагат във всяка област топпродукти с голяма функционалност.

2
3

1
8

7
7

7
6
8

7
1
4

5
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Hörmann KG Amshausen

Hörmann KG Antriebstechnik

Hörmann KG Brandis

Hörmann KG Brockhagen

Hörmann KG Dissen

Hörmann KG Eckelhausen

Hörmann KG Freisen

Hörmann KG Ichtershausen

Hörmann KG Werne

Hörmann Genk NV, Belgien

Hörmann Beijing, China

Hörmann Gadco LLC, Vonore TN, USA

Като единствен производител на международния пазар, групата

ГАРАЖНИ BРАТИ

Hörmann предлага всички важни конструктивни елементи от една ръка.

АВТОМАТИКА

Те се произвеждат във високо специализираните ни предприятия на
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Hörmann: Кaчество без компромиси

ИНДУСТРИАЛНИ BРАТИ

най-съвременно техническо равнище. С широката мрежа от дружества
TOВАРO – РАЗТОВАРНА

както и присъствието ни в САЩ и Китай, Hörmann е Вашият силен

ТЕХНИКА

международен партньор за висококачествени изделия.

ВРАTИ

С КАЧЕСТВО БЕЗ КОМПРОМИСИ!

КАСИ

Официален спонсор на Българската футболна федерация

www.hoermann.com

за пазарна реализация и извършване на сервизна дейност в Европа,

