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Calitate de marcă Hörmann
Orientată spre viitor şi fiabilă

Dezvoltare proprie a produselor
La Hörmann inovaţia şi-a găsit locul potrivit: angajaţii  
cu înaltă calificare de la Departamentul de Dezvoltare  
sunt responsabili de optimizările şi noile dezvoltări  
ale produselor. În acest fel iau naştere produse comerciale 
de calitate superioară care se bucură de un înalt grad  
de aprobare la nivel mondial.

Proces modern de fabricare
La Hörmann, gradul înalt de automatizare asigură un nivel 
constant al calităţii. Toate procesele de producţie sunt 
corelate între ele cu fineţe şi sunt monitorizate prin sisteme 
computerizate moderne. În acest mod sunt fabricate  
cu o precizie constantă cantităţi considerabile de rampe  
sau de burdufuri de etanşare pentru uşi. De asemenea 
producem şi cantităţi mici sau soluţii speciale adaptate 
individual la cerinţele clientului şi pe măsură, toate  
la aceeaşi calitate de top.

Centrul de logistică Alnatura din Lorsch, din sudul landului Hessa
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Consultanţă competentă
Consilierii noştri de specialitate, experimentaţi  
de la cel mai apropiat centru de distribuţie vă vor însoţi  
la planificarea produsului, clarificând toate detaliile  
tehnice până la preluarea acestuia. Documentaţia tehnică, 
de exemplu datele de montaj sunt disponibile nu numai în 
formă tipărită, ci şi mereu actualizate la www.hoermann.de

Din postura noastră de lider european  
în domeniul producţiei de porţi, uşi, tocuri, 
sisteme de acţionare şi tehnologie  
de încărcare ne asumăm responsabilitatea 
unei calităţi superioare a produselor  
şi serviciilor. Prin aceasta noi suntem  
cei care stabilesc standardele  
pe piaţa internaţională.

Uzinele noastre specializate elaborează  
şi produc elemente constructive, care  
se remarcă prin calitate, siguranţă  
de funcţionare şi durabilitate.

Fiind prezenţi în cele mai importante regiuni 
economice internaţionale suntem un 
partener, puternic, orientat spre viitor pentru 
construcţia specializată şi cea industrială.

Service mai rapid
Prin reţeaua noastră de service care acoperă un teritoriu 
vast, suntem în apropierea dumneavoastră şi suntem 
pregătiţi oricând pentru a vă fi utili. Acesta este marele 
avantaj pentru verificări, întreţinere şi reparaţii.
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Produs sustenabil
Suntem pentru construcţiile orientate spre viitor

Documentare şi confirmare 
sustenabile prin Institutul 
de Tehnologie a Ferestrelor 
ift din Rosenheim
Compania Hörmann şi-a confirmat 
durabilitatea produselor sale printr-o 
declaraţie de mediu pentru produs 
(EPD)*, conform ISO 14025, fiind 
evaluată de Institutul de Tehnologie  
a Ferestrelor (ift) din Rosenheim.
Baza pentru această verificare este 
constituită de Regulile pentru 
Categoriile de Produse (Product 
Category Rules (PCR)), pentru  
uşi şi porţi, reguli emise de Institutul ift 
Rosenheim GmbH, ediţia PCR-TT-0.1.
Producţia care protejează mediul  
a fost confirmată de bilanţul ecologic, 
conform DIN ISO 14040 / 14044.

Construcţii durabile, 
bazate pe competenţă 
marca Hörmann
Compania Hörmann a reuşit  
să acumuleze o vastă experienţă  
în sfera construcţiilor durabile,  
datorită numeroaselor obiective.  
Cu acest know-how susţinem  
şi proiectele dumneavoastră. 
Informaţiile necesare pentru certificarea 
unui obiectiv de construcţie  
se obţin odată cu oferta noastră  
pentru tehnologie de încărcare  
şi uşi industriale, sub forma unei 
declaraţii de mediu corespunzătoare 
pentru produs, EPD.

* Declaraţia de mediu pentru produs (Environmental Product Declaration (EPD) în limba engleză)  
se găseşte pe Internet la adresa: www.hoermann.de/Dokumentationen

Tehnologie de încărcare 
produsă de compania 
Hörmann în scopul 
durabilităţii
Calitate ecologică
Producţie fără afectarea mediului 
printr-un sistem amplu de management 
al energiei
Calitate economică
Durata de viaţă lungă şi cheltuielile  
de întreţinere reduse datorită utilizării 
materialelor de calitate superioară.
Calitatea procesului
Procese de producţie cu menajarea 
resurselor datorită utilizării optimizate 
ale materialelor
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Proiectare simplă şi sustenabilă
Cu programul Hörmann pentru arhitecţi şi cu compasul de economisirea energiei

Programul pentru arhitecţi
Peste 9000 desene despre peste 850 de produse

Datorită suprafeţei moderne, uşor de utilizat, planificarea 
produselor Hörmann devine şi mai simplă. O structură clară 
de operare prin intermediul meniurilor de tip dropdown  
şi diferitelor simboluri, precum şi prin funcţia de căutare, 
oferă un acces rapid la textele cu specificaţii şi la desenele 
(în format DWG şi PDF) a peste 850 de produse Hörmann. 
Reprezentări fotorealistice completează informaţiile  
la multe produse.

Programul pentru arhitecţi este disponibil gratuit pentru 
descărcare la forumul pentru arhitecţi Hörmann.

Compasul de economisirea energiei
Pentru o planificare sustenabilă

Compasul de economisirea energiei de la Hörmann 
indică măsura în care uşile interioare şi de exterior 
sunt proiectate eficient din punctul de vedere 
energetic şi din punctul de vedere al sustenabilităţii. 
Un modul de calcul integrat evaluează durata  
de amortizare pentru modernizarea uşii.

Planificaţi cu indicatorul de economie energetică la: 
www.hoermann.de/energiesparkompass
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Eficienţă energetică
Cercetările din domeniul termografiei au confirmat  
că deschiderile din construcţii sunt un factor deosebit  
de critic pentru eficienţa energetică. Cu o bună planificare 
şi cu dotarea adecvată, adaptată la utilizarea clădirii, 
piederile de căldură se reduc la minim.

Ideile fundamentale corecte
Planificarea eficientă

Pretenţiile tot mai ridicate pentru eficienţă energetică, siguranţă şi fiabilitate 
necesită soluţii adaptate individual. Noi vă consiliem la faţa locului  
şi vă recomandăm un sistem care este potrivit în cel mai înalt grad pretenţiilor 
dumneavoastră cu privire la calitate, funcţionare, fiabilitate şi rentabilitate.

Siguranţă
Securitatea muncii are pe bună dreptate o importanţă 
sporită. Trebuie prevenite riscurile de accidentare, 
pericolele pentru sănătate, dar şi deteriorările bunurilor, 
vehiculelor şi dotărilor clădirii. În mod special la staţiile  
de încărcare, unde lucrează atât angajaţii, cât şi personalul 
extern, trebuie întreprinse măsuri de siguranţă adecvate.

Fiabilitatea
Din cauza operaţiunilor efectuate zilnic la staţia  
de încărcare uzura devine vizibilă: uzura rapidă,  
avariile provocate de coliziuni şi erorile de planificare  
pot necesita în cel mai scurt timp lucrări costisitoare  
de reparaţii şi înlocuire. Investiţia dumneavoastră este 
protejată contra acestora atât prin materialele superioare 
utilizate, cât şi printr-o planificare prevăzătoare  
şi o selectare a echipamentelor de protecţie adecvate.
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Produsele adecvate
Totul din dezvoltarea şi producţia proprie

Sistem adaptat optim
La Hörmann obţineţi toate componentele necesare 
staţiei dumneavoastră de încărcare dintr-o singură 
sursă. Produsele Hörmann care provin din propria 
dezvoltare şi producţie sunt adaptate optim între  
ele şi permit un proces facil de încărcare şi descărcare 
la staţia dumneavoastră de încărcare.

 Rampe de egalizare
 Module de etanşare
 Burdufuri de etanşare pentru uşi
 Uşi industriale
 Sisteme de comandă
 Accesorii pentru andocare şi siguranţă
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Durabilitatea şi calitatea sunt la unison. Rampele 
de egalizare trebuie să reziste unei exploatări 
cotidiene aspre. Durabilitatea şi calitatea sunt  
la unison. Rampele de egalizare trebuie să reziste 
unei exploatări cotidiene aspre. Din această 
cauză, toate componentele rampei sunt 
executate din materiale de calitate superioară.
Construcţia tuturor rampelor de egalizare 
corespunde standardului EN 1398 şi este 
dimensionată generos referitor la capacitatea 
portantă.
Ancorele plate, deosebit de stabile, orificiile 
pentru ventilare practicate în cornier  
şi cornierele filetabile asigură o ancorare fiabilă 
în corpul construcţiei, fiind cea mai importantă 
condiţie pentru durabilitate.

La paginile 18 – 19 se găsesc  
informaţii suplimentare.

Rampe de egalizare  
robuste

Module de etanşare  
eficiente energetic1 2

Motive bune în favoarea Hörmann
Liderul de piaţă pentru uşi şi tehnologie de încărcare deţine o soluţie personalizată

Rampa de egalizare se montează direct în faţa 
halei, cu ajutorul unui modul de etanşare. 
Deschiderea halei poate fi închisă cu o uşă 
industrială pentru a fi eficientă din punct  
de vedere energetic.
Pentru modulele de etanşare de la Hörmann  
pot fi puse la dispoziţie încă din stadiul de 
ofertare, diverse tipologii de statică, pentru care 
sunt definite sarcinile maxime de vânt şi zăpadă.

Posibilele denivelări pot fi compensate simplu,  
cu ajutorul picioarelor reglabile.

La paginile 34 – 37 se găsesc  
informaţii suplimentare.
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Etanşările pentru uşi sunt eficiente mai ales 
dacă sunt adaptate optim la vehiculele andocate 
şi la situaţia respectivă de încărcare. Aceasta 
necesită un spectru amplu de soluţii flexibile.
Etanşările robuste, comprimabile, cu prelate  
şi cu diverse construcţii ale ramelor previn 
deformarea în timpul andocării.
Etanşările gonflabile se adaptează perfect  
la diferitele dimensiuni ale vehiculelor. Prelatele 
derulabile compensează de asemenea 
diferenţele mai mari de înălţime ale vehiculelor.
Pentru a echilibra mişcările vehiculelor, respectiv 
mişcările necesare aşezării containerelor  
de schimb se recomandă etanşările cu braţe 
rabatabile, telescopice sau cu o construcţie 
elevatoare a acoperişului.

La paginile 38 – 43 se găsesc  
informaţii suplimentare.

Burdufuri flexibile  
de etanşare pentru uşi3 Sisteme de comandă 

compatibile4
De la dezvoltare şi până la producţie, tablourile  
de comandă pentru uşi şi rampe de egalizare  
de la Hörmann provin dintr-o singură sursă  
şi sunt compatibile. Astfel vă bucuraţi  
de un sistem de operare unitar, cu dimensiuni 
standardizate ale carcasei şi cu aceleaşi  
seturi de cabluri pentru rampele de egalizare  
şi tablourile de comandă ale uşilor.
Un alt avantaj: dacă dacă tabloul de comandă  
al rampei se află sub tabloul de comandă  
al uşii, ambele pot fi integrate într-o singură 
unitate compactă.

La paginile 26 – 27 se găsesc  
informaţii suplimentare.
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Planificarea corectă
Durabilitatea începe de la planificare

Tehnică de încărcare în faţa halei

Pentru soluţia încărcării din exterior, rampa  
de egalizare este aşezată într-un modul  
de etanşare, în faţa halei. Uşa se închide etanş  
şi minimizează astfel pierderea energiei, atunci 
când nu au loc operaţiuni de încărcare.

Un alt avantaj este că hala poate fi utilizată  
în interior complet, până la uşă.
Această soluţie se pretează şi la modernizare, 
deoarece în hală se formează o staţie de încărcare 
completă fără să fie necesare măsuri costisitoare 
de reconstrucţie.

Tehnică de încărcare  
în interiorul halei

La soluţia de încărcare în interior se observă 
adesea că în ciuda uşii închise, căldura  
din hală iese prin rampa de egalizare. La halele, 
care trebuie menţinute la o anumită temperatură, 
nu se produc astfel de pierderi inutile de energie, 
aceste pierderi fiind prevenite printr-o planificare 
corectă.

Hörmann oferă soluţii pentru acesta prin existenţa 
unei uşi frontale şi a unui panou izolator sub 
rampa de egalizare. În acest mod se minimizează  
piederea de căldură în afara duratei de încărcare.

La halele, care nu trebuie menţinute la o anumită 
temperatură, se pretează montajul convenţional 
cu etanşarea uşii la rampa de egalizare.
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Planificare simplă cu Hörmann
Hörmann vă oferă documentaţii detaliate pentru 
planificare şi informaţii şi prezentări demonstrative, 
intuitive ale soluţiilor speciale pe Internet. Utilizaţi know-
how-ul deţinut de Hörmann şi planificaţi cu certitudine!

Documentaţii  
de planificare  
cu informaţii  
şi schiţe detaliate

Informaţii  
şi prezentări 
demonstrative ale 
soluţiilor speciale, 
cum ar fi, de exemplu 
sistemul DOBO
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Camion cu diferite înălţimi ale 
suprafeţei de încărcare
Dacă în cazul camioanelor există diverse înălţimi 
ale suprafeţelor de încărcare, se oferă o soluţie cu 
rampă de egalizare hidraulică. Rampa de 
egalizare permite trecerea pe dedesubt de propria 
rampă de încărcare a camionului. Dacă este 
dimensionată corespunzător, aceasta este 
adecvată şi pentru încărcarea obiectelor grele.

Soluţii logistice în hală
Exemple de planificare

Soluţia termizolantă pentru hale 
menţinute la o anumită 
temperatură
În majoritatea timpului nu se operează la staţia de 
încărcare şi uşa este închisă. Pentru a reduce la 
minimum pierderile de căldură, în faţa rampei de 
egalizare se amplasează o uşă secţională 
termoizolantă, cu perete dublu iar rampa este 
etanşată suplimentar cu un panou izolator, în 
partea inferioară.

Sistemul DOBO pentru depozite 
frigorifice
Pentru a asigura un lanţ de răcire închis al 
mărfurilor păstrate la o anumită temperatură, uşile 
camionului se deschid numai după andocare. 
Sistemul DOBO de la Hörmann este adaptat 
optim şi oferă confort sporit şi pierderi reduse de 
energie. Pentru informaţii detaliate consultaţi 
pagina 24.

Parc de vehicule cu înălţimi 
aproape identice ale suprafeţelor 
de încărcare
În cazul în care sunt încărcate şi descărcate 
camioane cu înălţimi ale platformei aproape 
identice şi nu este necesar un spaţiu liber pe 
dedesubt, rampele de egalizare mecanice 
reprezintă o soluţie rentabilă. La frecvenţe de 
încărcare relativ reduse se recomandă uşa rulou 
ca etanşare a clădirii.

Produse recomandate
• Rampă de egalizare hidraulică
• Uşă industrială de tip rulou  

sau secţională
• Etanşare uşă
• Tamponul de andocare
• Ghidaje de andocare

Produse recomandate
• Rampă hidraulică cu clapă 

telescopică prelungită
• partea inferioară a rampei  

de egalizare placată  
cu panouri izolatoare

• Uşă industrială secţională  
cu coeficient redus de pierdere 
termică U, aşezată în faţa rampei

• Etanşare uşă
• Tamponul de andocare
• Ghidaje de andocare

Produse recomandate
• Rampă hidraulică cu clapă 

telescopică prelungită, model 
DOBO

• Rampă cu trepte
• partea inferioară a rampei de 

egalizare placată cu panouri 
izolatoare

• Uşă industrială secţională cu 
coeficient redus de pierdere 
termică U, aşezată în faţa rampei

• Uşă rapidă flexibilă
• Burduf de etanşare gonflabil
• Tampon de andocare cu înălţime 

reglabilă
• Asistenţă la andocare HDA-Pro
• Ghidaje de andocare

Produse recomandate
• Rampă de egalizare  

mecanică MLS
• Uşă rulou manuală
• Etanşare uşă
• Tamponul de andocare
• Ghidaje de andocare
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Hala menţinută la o anumită 
temperatură şi camionul  
cu rampă de egalizare
La această soluţie eficientă din punct de vedere 
energetic şi rentabilă, uşa de deplasează până  
la podeaua halei şi etanşează deschiderea. 
Rampa mecanică de egalizare se montează  
în faţa halei şi dacă există mici diferenţe de nivel, 
aceasta compensează distanţa până la platforma 
de încărcare a camionului.

Sistemul DOBO pentru  
o încărcare securizată
Pentru scopuri vamale şi pentru prevenirea 
efracţiilor, la acest sistem uşile camionului  
se deschid doar cu puţin timp înainte de 
încărcare. Remorca sau containerul de schimb 
poate rămâne andocat la staţia de încărcare,  
chiar şi în timpul nopţii, fără a fi necesară 
supravegherea. Şi pentru şofer este o soluţie  
care conferă siguranţă. Acesta poate andoca 
vehiculul în întregime, fără a coborî. În acest  
fel este exclusă prezenţa şoferului în zona dintre 
vehicul şi rampă.

Hala menţinută la o anumită 
temperatură cu suprafaţă  
utilă completă
Prin montarea rampei de egalizare în faţa halei, 
hala poate fi utilizată în întregime. Rampa de 
egalizare hidraulică permite andocarea la camion 
la diferite înălţimi ale suprafeţei de încărcare.  
În plus, uşa industrială cu perete dublu, izolată 
termic formează o bună etanşare a halei.

Sistemul DOBO pentru depozite 
frigorifice şi utilizare efectivă  
a halei
Pentru a utiliza complet suprafaţa unei hale 
frigorifice, sistemul DOBO este combinat  
cu un modul termic de etanşare. Uşa industrială 
formează o etanşare a modulului la exterior. 
Domeniul extins, menţinut la o anumită 
temperatură este izolat eficient prin panourile 
izolatoare de la pereţii exteriori şi de sub podest 
şi prin uşa din faţa rampei de egalizare.

Soluţii logistice în faţa halei
Exemple de planificare

Produse recomandate
• Modul de etanşare cu rampă  

de egalizare hidraulică
• Uşă industrială secţională  

cu coeficient redus  
de pierdere termică U – pentru 
etanşarea halei

• Etanşare uşă
• Tamponul de andocare
• Ghidaje de andocare

Produse recomandate
• Modul de etanşare cu rampă  

de egalizare hidraulică  
cu clapă telescopică prelungită, 
model DOBO

• Podest cu trepte
• Uşă industrială secţională  

cu coeficient redus  
de pierdere termică

• Burduf de etanşare gonflabil
• Tampon de andocare  

cu înălţime reglabilă
• Ghidaje de andocare

Produse recomandate
• Modul de etanşare Thermo  

cu rampă de egalizare hidraulică 
cu clapă telescopică prelungită, 
model DOBO

• Podest cu trepte
• Uşă industrială secţională  

cu coeficient redus de pierdere 
termică

• Uşă rapidă pentru procesele de 
logistică din domeniul frigotehnic

• Burduf de etanşare gonflabil
• Tampon de andocare  

cu înălţime reglabilă
• Asistenţă la andocare HDA-Pro
• Ghidaje de andocare

Produse recomandate
• Rampă de egalizare  

mecanică MRS
• Uşă industrială cu coeficient 

redus de pierdere termică U
• Etanşarea uşii cu prelate  

cu adâncime 900 mm
• Tamponul de andocare
• Ghidaje de andocare
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În cazul în care sunt andocate camioane cu înălţimi aproape identice ale platformei 
de încărcare, utilizând un parc unitar de vehicule, la proiectarea corectă a înălţimii 
rampei există doar diferenţe reduse de înălţime faţă de platforma vehiculului.  
La aceste situaţii se pretează rampele mecanice MLS şi MRS ca soluţie rentabilă, 
iar cu o sarcină nominală standard de 60 kN corespund celor mai multe pretenţii. 
Acestea sunt uşor de utilizat prin intermediul unei tije de manevră.
Îndeplinesc bineînţeles cerinţele standardului EN 1398 pentru rampe  
de egalizare.

Rampe de egalizare mecanice
Deservire manuală la înălţimi ale platformelor de încărcare aproximativ identice
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Rampa de egalizare MRS
Montare în faţa halei, la alegere 
cu console orizontale  
sau verticale pentru tamponul 
de andocare.
Etanşare recomandată a uşii 
DSS cu grosime de 900 mm

Rampe cu clapă 
rabatabilă pentru 
montare deplasabilă  
în lateral

Rampa de egalizare MLS
Pentru montarea într-o degajare practicată  
în podeaua halei. Rampa MLS poate fi sudată 
simplu şi rapid. Opţional poate fi dotată  
cu o cutie învelitoare pentru a fi betonată complet 
în timpul fazei de construcţie.

Rampa ataşabilă MRS
Rampa ataşabilă, completă cu rampa mecanică  
şi consolele laterale, se aşează în exterior, în faţa 
deschiderii. Se montează repede, fără spărturi,  
în hală şi la rampele existente.
Consolele laterale dispuse, la alegere, vertical  
sau orizontal formează construcţia suport  
pentru tampoanele de andocare. Le puteţi fixa  
cu şuruburi pe cămăşile-şurub deja existente.

Aria de lucru
MLS, MRS

Lăţimi de comandă 1750 mm 2000 mm 2250 mm

Aria de lucru la o înclinaţie de max. 12,5 %, 
conform EN 1398: peste nivel 
68 mm, sub nivel 106 mm

Lungime rampă cca. 735 mm

Suport cca. 150 mm

Adâncime console Tip MRS 435 mm fără tampon  
de andocare

Rampa de egalizare MLS
Montare în podeaua halei

Clape de egalizare
Aceste rampe confecţionate din aluminiu robust, 
rezistent la coroziune sunt utilizate pentru 
diferenţele de înălţime mici până la medii  
şi pot fi deservite de o singură persoană.
Pentru încărcarea şi descărcarea camioanelor  
şi vagoanelor pe lungime sunt disponibile pentru 
livrare modele cu glisare laterală.

Utilizare simplă, asistată 
de arcuri cu gaz

Recomandare practică de la Hörmann
La rampele ataşabile MRS să utilizaţi o etanşare cu prelate, cu o 
grosime de minim 900 mm pentru a depăşi grosimea consolelor 
laterale şi a tamponului de andocare.
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Rampele de egalizare hidraulice sunt disponibile în două versiuni: ca rampe  
de egalizare cu clapă telescopică sau ca rampe de egalizare cu clapă rabatabilă  
pe balamale. Cu o lungime de până la 5 m puteţi compensa diferenţele mari  
de înălţime de la nivelul rampei până la platforma camionului. În plus,  
platforma rampei poate fi fabricată dintr-o singură bucată, până la o mărime  
de 2000 × 3000 mm. Rampele mai lungi şi mai largi sunt fixate de pardoseală  
printr-un cordon de sudură continuu, stabil, executat cu deosebită atenţie.  
Toate rampele Hörmann corespund cerinţelor standardului EN 1398.

Rampe hidraulice de egalizare
Utilizarea confortabilă cu o mare compensare a nivelului
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Suport izolat acustic
La contactul oţel-oţel se produc zgomote  
care nu sunt nici agreabile şi nici sănătoase 
pentru angajaţi. Amortizoarele din cauciuc  
de la suportul rampelor de egalizare cu clapă 
telescopică împiedică propagarea zgomotelor 
de contact la depunerea platformei.

Corniere de poziţie şi ancore  
de montare stabile
Cornierele de poziţie filetabile permit o aliniere 
optimă a rampei de egalizare. Ancorele  
din platbandă sudate înainte de turnare  
pe oţel-beton asigură o legătură durabilă,  
în special în partea din spate unde prin 
balamale acţionează forţe puternice.

Clapă robustă
Construcţia deschisă cu punctele de fixare  
a balamalelor bine etanşate previne  
acumularea impurităţilor de tipul aşchiilor  
de lemn în balamale.

Calitate până în cele mai mici detalii
Totul pentru o utilizare de durată lungă

Utilizare fiabilă, în siguranţă
2 cilindri hidraulici asigură o operare echilibrată, 
fiabilă şi deosebit de sigură a rampei. Echipare 
cu valve automate de blocare în caz de urgenţă.

Consolidări pe partea inferioară
Numărul şi tipul grinzilor previn deformarea 
(formarea canelurilor) peste mărimea 
menţionată în standardul EN 1398.

Clapă stabilă
Clapa telescopică cu muchia frontală stabilă 
este rigidizată integral. Tabla din metal 
antiderapant cu o grosime de 12 / 14 mm  
este fabricată dintr-o bucată.

Orificii practice de aerisire
Pătrunderea aerului afectează ataşarea  
rampei de egalizare la corpul construcţiei.  
În mod deosebit este afectată zona  
de sub cornier. Orificiile de aerisire din cornier 
asigură o evacuare a aerului la etanşare  
şi garantează astfel o îmbinare solidă.

Trecerile plane
Trecerile plane de la platformă la clapă  
şi la suprafaţa de încărcare permit derularea 
unui proces de încărcare sau descărcare  
în condiţii de siguranţă.

Construcţie durabilă
Tabla din material antiderapant de calitate 
superioară, cu grosime de 6 / 8 sau 8 / 10 mm 
susţine durabil produsele şi mijloacele  
de transport, la o sarcină nominală standard  
de 60 kN.
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Rampe hidraulice de egalizare
Transbordare precisă şi la distanţe mari până la suprafaţa de încărcare a camionului

Izolarea fonică
Acest strat suplimentar de 
acoperire de la platformă şi limbă 
amortizează zgomotele de contact 
şi asigură un climat plăcut de 
muncă.

Strat antiderapant
Pentru cerinţe ridicate de 
împiedicare a alunecării (clasa R11 
conform DIN 51130). Stratul 
antiderapant se aplică pe 
materialul profilat. În acest mod, 
chiar în cazul unei deteriorări, se 
menţin cerinţele normei EN 1398 
cu privire la împiedicarea 
alunecării.

Lungimile limbilor
Selectaţi lungimea clapei, astfel încât să fie posibilă o aşezare  
pe 100 – 500 mm, conform EN 1398. Respectaţi distanţa de la camion 
la rampă, ţinând cont de tamponul de andocare de la rampă  
şi de la vehicul.

Dotare standard

Sarcină nominală / forţă portantă
Forţa portantă a rampelor Hörmann este în mod standard  
de 60 kN (sarcină nominală conform EN 1398). La cerere 
sunt disponibile şi sarcini nominale mai mari, pentru HLS 2, 
chiar până la 180 kN.

Panta / înclinaţia
Consultaţi „Determinarea nivelării” de la paginile 30 / 31 
(conform EN 1398 max. admis 12,5 % )

Texturi
Oţel profilat, antiderapant, izotropic, decapat şi vopsit  
cu vopsea poliuretanică cu două componente. Opţional 
poate fi furnizat şi complet zincat şi se recomandă  
la utilizarea în mediul exterior, de exemplu, la modulele  
de etanşare.

Culori
Albastru ultramarin (RAL 5002) sau negru trafic (RAL 9017), 
alte nuanţe de culoare conform RAL, la cerere.

Formele limbilor

Garnitură etanşare fante
La rampele montate în interiorul 
halei se recomandă existenţa unei 
garnituri de etanşare a fantelor.  
În starea de repaus aceasta 
etanşează fanta laterală şi 
împiedică pătrunderea curentului 
de aer rece şi ieşirea aerului cald.

Dotări speciale

Tip R, drept
Standard până la lăţimea  
de comandă de 2000 mm

Rampă de egalizare cu clapă 
telescopică
În mod standard, clapa 
rabatabilă se furnizează  
cu o lungime de 500 mm.  
În câteva cazuri de utilizare,  
în special dacă uşa halei se află 
în faţa rampei de egalizare, este 
necesară o clapă mai lungă.  
În acest scop pot fi furnizate 
lungimi de 1000 mm şi 1200 mm.

Tip S, oblic
Standard peste lăţimea  
de comandă de 2000 mm

Tip SG, cu segmente separate 
ale clapei pentru a corespunde 
TIR-urilor de diverse lăţimi
(la rampe de egalizare cu clapă 
telescopică de 170 mm lăţime şi 
retractabilă, la rampe de egalizare 
cu clapă rabatabilă, pe balamale 
de 145 mm, segmentele  
pot fi încărcate până la 600 kg)

Rampă de egalizare  
cu clapă rabatabilă
În mod standard, clapa  
are o lungime de 405 mm,  
dar la cerere, poate fi furnizată  
şi cu lungimea 500 mm. Când 
faceţi alegerea, să ţineţi cont  
că balamalele clapei rabatabile 
reduc distanţa de traversare 
posibilă. Solicitaţi informaţii 
detaliate şi permiteţi-ne  
să vă consiliem!

145/170

100
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Rampă de egalizare  
cu clapă telescopică
Avansarea clapei rampei de egalizare, continuă  
şi cu o exactitate de centimetri, permite 
descărcarea simplă şi sigură a camionului.  
Puteţi descărca chiar dumneavoastră paleţii  
de la capătul suprafeţei de încărcare  
a vehiculului care permit aşezarea clapei  
doar pe un spaţiu restrâns.

Construcţia din grinzi întrepătrunse ale platformei 
şi clapei şi profilurile laterale de glisare asigură  
o ghidare sigură şi uniformă.

Clapa poate fi retrasă şi avansată exact prin 
intermediul tastelor de comandă şi poate  
fi plasată pe suprafaţa de încărcare controlat,  
cu aceeaşi precizie. Marcajele de pe clapă indică 
adâncimea minimă şi maximă de aşezare.

Clapa are o lungime standard de 500 mm.  
De asemenea sunt disponibile şi modele  
cu o lungime mai mare. Acestea sunt necesare, 
de exemplu, dacă rampa se află în spatele  
blatului uşii.

Rampă de egalizare  
cu clapă rabatabilă
Sistemul electro-hidraulic aduce platforma  
în poziţia cea mai înaltă şi extinde automat clapa 
rabatabilă. După aceea platforma coboară până 
când clapa rabatabilă se aşază pe suprafaţa de 
încărcare. Acum se poate încărca şi descărca  
din plin, în condiţii de siguranţă. Balamalele 
deosebit de puternice şi axul continuu  
cu balamale asigură o funcţionare fiabilă.  
Datorită construcţiei deschise a balamalelor  
nu se depun impurităţi.

Pentru produse deosebit de grele, cum ar fi 
articolele de papetărie, rampa de egalizare  
cu clapă rabatabilă poate fi furnizată şi pentru 
sarcini nominale de până la 180 kN.

Rampă de egalizare  
cu clapă rabatabilă HLS
Standard cu lungimea 
clapei de 405 mm.  
La cerere se poate furniza 
pentru sarcini nominale  
de până la 180 kN.

Din cauza balamalelor 
clapei rabatabile, 
compensarea nu 
corespunde lungimii 
clapei. Permiteţi-ne  
să vă consiliem!

Rampă de egalizare  
cu clapă telescopică HTL 2
Clapa are o lungime standard 
de 500 mm.

Marcajele crestate  
pe rampa de egalizare 
indică suprafaţa 
optimă de aşezare, 
cuprinsă între 100  
şi 150 mm.
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Rampe de egalizare pentru cerinţe speciale

Rampă de egalizare  
cu clapă telescopică
HTLV 3

Cu rampa de egalizare cu clapă telescopică HTLV 3 puteţi andoca camioane şi dube de transport 
la o staţie de încărcare.

Dispozitivul de nivelare este o combinaţie de rampă 
de egalizare cu clapă telescopică şi o platformă  
de tip foarfecă.

Rampă de egalizare cu clapă  
din 3 componente pentru 
camioane şi dube de transport
Încărcarea şi descărcarea camioanelor şi dubelor 
la aceeaşi rampă – acesta este avantajul  
rampei de egalizare HTLV 3 cu clapă formată  
din 3 componente.

Pentru camioane clapa poate fi împinsă în afară 
total, pe toată lăţimea (cca. 2000 mm). HTLV 3 
poate fi utilizată ca o rampă obişnuită de 
egalizare, cu o sarcină nominală de max. 60 kN.

Simpla comutare la tabloul de comandă permite 
avansarea părţii centrale a clapei, în timp  
ce părţile laterale rămân retrase - ideal pentru 
dubele de transport. Un sistem hidraulic inteligent 
asigură o compensare a greutăţii necesară pentru 
descărcarea dubei de transport. Rampa de 
egalizare urmează mişcarea atunci când platforma 
de încărcare a dubei coboară pentru încărcare. 
Aceasta asigură o susţinere sigură în orice 
moment. Rampa de egalizare poate fi încărcată 
până la 20 kN conform standardului EN 1398.

Nu orice motostivuitor este adecvat pentru 
panta existentă. Cu o rampă de egalizare  
mai lungă se obţine un unghi de înclinare  
mai avantajos. Solicitaţi o consiliere! Solicitaţi 
o consiliere!

60 kN

20 kN

Pentru a proteja rampa de egalizare în timpul fazei de construcţie 
vă recomandăm modelul cu ramă F.
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Rampă de egalizare cu clapă 
telescopică şi racord paralel
Rampa de egalizare de tip HTPL 2 este proiectată, 
astfel încât partea din faţă să fie întotdeauna 
paralelă. Acest lucru poate fi util atunci când 
încărcaţi produse foarte înalte cu un stivuitor  
cu furcă, unde este posibil. În cazul unei poziţii 
oblice, produsele ar putea coliziona cu plafonul 
vehiculului. Rampa de egalizare HTLP 2 permite 
utilizarea întregii înălţimi a spaţiului de depozitare.

Rampă de egalizare 
cu clapă telescopică
HTLP 2

Dispozitiv de nivelare –  
o combinaţie de rampă  
de egalizare cu clapă 
telescopică şi o platformă 
de tip foarfecă.

Dispozitivul de nivelare: rampa  
de egalizare în combinaţie  
cu platforma de tip foarfecă
Cu dispozitivul de nivelare se realizează două 
funcţii complet diferite pe un spaţiu minim:

la nivelul rampei, dispozitivul de nivelare 
funcţionează ca o rampă hidraulică obişnuită. 
Acesta acoperă distanţa, compensează o 
eventuală diferenţă de înălţime până la suprafaţa 
de încărcare a camionului şi astfel eficientizează 
procesul de încărcare sau descărcare.

În plus, datorită platformei de tip foarfecă 
integrate este posibil să ridicaţi produsele 
transportate simplu şi rapid, de la nivelul 
carosabilului pe platforma halei sau viceversa,  
le puteţi coborî din hală la nivelul carosabilului.
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Sistem DOBO
Mai întâi andocarea – apoi deschiderea uşilor

Sistemul DOBO este soluţia ideală pentru transportul igienic, asigurarea lanţurilor 
de răcire închise, diminuarea costurilor pentru energie, prevenirea efracţiilor  
şi pentru scopurile vamale.
Avantajul dvs. în materie de siguranţă: şoferul poate andoca fără să coboare, deci 
fără a se expune la riscuri. În acest mod riscul accidentelor din zona periculoasă 
dintre vehicul şi rampă se reduce la minimum.
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 Andocare sigură
Asistenţa pentru andocare HDA-Pro  
de la Hörmann oferă un spriin conducătorului 
vehiculului în scopul andocării sigure.  
Pentru aceasta uşile vehiculului sunt încă 
închise. Senzorii din blatul uşii identifică  
poziţia vehiculului.

 Etanşare fiabilă
În momentul în care camionul este garat pentru 
încărcare, burduful DAS-3 se umflă şi etanşează 
vehiculul pe 3 laturi.

 Deschiderea uşii rampei
După ce uşa s-a deschis complet, iese clapa 
telescopică a rampei de egalizare pentru  
a micşora fanta către vehicul.

 Coborârea tamponului
Acum pot fi coborâte şi blocate tampoanele 
mobile VBV 4 pentru a deschide uşile camionului.

 Deschiderea uşilor vehiculului
Rampa are o degajare care lasă un joc necesar 
deschiderii complete a uşilor.

 Avansarea rampei de egalizare
Rampa de egalizare HTL 2 cu clapa de o 
lungime de 1000 mm trece uşor peste distanţa 
dintre rampă şi platforma de încărcare şi se 
poziţionează cu o precizie de centimetri.

La rampele obişnuite conducătorul vehiculului coboară, deschide uşile 
vehiculului şi apoi andochează.
Dacă vehiculul este andocat deja de seara, înainte de descărcare sunt 
necesare procese dificile de manevrare pentru a putea deschide uşile.
La sistemul DOBO nu se întâmplă aşa: camionul poate fi andocat  
cu uşile închise. Acestea pot fi deschise în orice moment, în timp  
ce marfa transportată rămâne bine protejată în vehicul.

Recomandare practică de la Hörmann
Sistemul DOBO poate fi realizat de asemenea şi cu ajutorul 
unui modul de etanşare.
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Sisteme de comandă
Soluţii de sistem compatibile

De la procesul de dezvoltare şi până  
la producţie, la Hörmann aveţi totul dintr-o 
singură sursă şi adaptare optimă.
Profitaţi de un concept unitar de operare  
cu dimensiuni standardizate ale carcasei  
şi aceleaşi seturi de cabluri pentru tabloul  
de comandă al rampei de egalizare şi al uşii.
Un alt avantaj: dacă dacă tabloul de comandă 
al rampei se află sub tabloul de comandă  
al uşii, ambele pot fi integrate într-o singură 
unitate compactă.

Operare confortabilă
Două butoane separate pentru 
retragerea şi avansarea clapei 
telescopice permit o plasare 
confortabilă şi exactă a acesteia 
pe suprafaţa de încărcare.

Retragerea automată a rampei  
cu clapă rabatabilă sau telescopică 
în poziţia iniţială după impuls
Printr-un singur impuls, rampa  
de egalizare este retrasă complet  
la loc în poziţia de repaus. Această 
funcţie există ca dotare standard  
la toate sistemele de comandă.  
Cu dotarea corespunzătoare  
uşa se închide în continuare  
complet automat.

Comandă integrată pentru burduful 
de etanşare
De asemenea, în tabloul de comandă 
al rampei se poate integra comanda 
unui burduf gonflabil sau unei prelate 
superioare acţionate electric.

Control secvenţial de funcţionare 
semiautomată
Uşa se deschide automat în momentul 
în care se umflă burduful sau în 
momentul în care coboară prelata 
superioară. Imediat ce rampa  
de egalizare ajunge din nou în poziţia 
de repaus, uşa se închide automat  
şi burduful se dezumflă, respectiv 
prelata superioară se ridică.

Funcţii confortabile 
pentru operare simplă

2 afişaje cu 7 segmente cu 
afişarea funcţionării şi a erorilor
• pentru citirea confortabilă  

a meniului şi pentru programare
• Meniuri de service cu contor  

de cicluri, de întreţinere  
şi ore de funcţionare  
cât şi analiză a erorilor

• Citirea ultimelor 5 mesaje  
de eroare

26



Rampe de egalizare  
cu clapă rabatabilă

Rampe de egalizare  
cu clapă telescopică

Tablou  
de comandă 

de bază

Tablouri  
de comandă 

multiplă

Tablou  
de comandă 

de bază

Tablouri  
de comandă 

multiplă

Tablou de comandă 420 S 460 S 420 T 460 T

Tablou de comandă cu clasa 
de protecţie IP 65 (protejat  
la stropii de apă)

● ● ● ●

LED-uri de semnalizare a stării 
de funcţionare ● ●

Afişaj cu 7 segmente  
cu afişarea funcţionării  
şi a erorilor

● ●

Pregătit pentru racordarea 
penei cu senzor a roţii ● ● ● ●

cu pregătire pentru funcţia de 
eliberare a rampei de egalizare ● ● ● ●

pregătire pentru funcţia  
de eliberare a uşii ○ ● ○ ●

Operare confortabilă ● ●

Retragerea automată a rampei 
în poziţia iniţială după impuls ● ● ● ●

Buton de comandă integrat 
pentru burduful de etanşare ● ●

Funcţie de închidere  
automată a uşii ○ ○

Funcţionare semiautomată ● ●

Posibilităţi de racordare  
a unor accesorii ● ●

Mod de economisire a energiei ● ● ● ●

 ● Dotare standard
 ○ la echipare corespunzătoare

Modulul de economie energetică pentru tablourile  
de comandă 420 S / T şi 460 S / T reduce costurile  
cu energia electrică cu cca. 80 %

Tabloul de comandă WA 300 (sus)  
în combinaţie cu tabloul de comandă 
420 S (jos)

Management de andocare
Procese controlate prin vizualizare
Printr-o interfaţă grafică destinată 
operatorului puteţi comanda, monitoriza  
şi administra întregul sistem de comandă. 
Reprezentarea are loc printr-un panou  
de operare sau printr-o aplicaţie web.

Tablou de comandă 
cu buton 300 U
• pentru utilizarea uşilor 

industriale Hörmann cu 
sistemul de acţionare WA 300

• unitate compactă  
în combinaţie cu tablourile  
de comandă ale rampei  
de egalizare 420 S şi 420 T

• opţional şi cu întrerupător 
principal integrat

• o soluţie care face economie 
de spaţiu şi este rentabilă

Operare externă 
DTH-T
Permite o comandă exactă  
a rampei de egalizare în punctul 
de încărcare-descărcare.  
La pagina 56 se găsesc 
informaţii suplimentare.
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HDA-Pro
Asistenţă la andocare cu senzori 
integraţi în blatul uşii
Mai mulţi senzori din blatul uşii înregistrează date de la partea 
posterioară a camionului închis şi comandă o instalaţie  
de semnalizare de tip semafor „verde-galben-roşu”.

Măsurătoarea precisă are loc cu ajutorul ultrasunetelor. 
Distanţa şi poziţia fazelor individuale de semnalizare  
pot fi programate simplu până la 3 m cu un tablou  
de comandă HDA.

HIB-Pro
Asistenţă la andocare cu măsurarea 
distanţei din tampon
În acest caz, distanţa dintre camion şi staţia de încărcare 
este citită prin tampon. Fazele semaforului pot fi reglate  
la o distanţă de 20 cm.

Asistenţă la andocare 
HIB-Pro
Măsurarea distanţei  
din tampon

Pornire sigură şi confortabilă. 
Cu sistemele de asistenţă  
la andocare, marca Hörmann 
HDA-Pro şi HIB-Pro.

Asistenţă la andocare 
HDA-Pro cu senzor  
în blatul uşii

Pornire şi andocare sigură
Asistenţă pentru andocare

Cu asistenţa la andocare Hörmann HDA-Pro şi HIB-Pro avansarea spre staţia  
de încărcare este confortabilă şi sigură. În timpul manevrării, un şofer de camion 
recunoaşte după culoarea semnalizatorului luminos la ce distanţă se află de locul 
de andocare. Culoarea roşu indică atingerea poziţiei optime pentru andocare  
şi necesitatea opririi.

Numai la Hörmann
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Sprijinul andocării şi monitorizarea poziţiei
Hörmann Dock Control

  Andocare în condiţii de siguranţă
Camionul este ghidat în siguranţă, cu tamponul 
de andocare cu senzori, prin intermediul 
tabloului de comandă al semaforului, spre  
staţia de încărcare. Sistemul de senzori  
de la tamponul de andocare indică distanţa  
de la camion la rampa de egalizare şi atingerea 
poziţiei finale de andocare. În continuare, 
camionul este asigurat suplimentar cu o pană 
pentru roată cu senzor. Senzorul autorizează 
comanda uşii după contactul cu anvelopele  
şi atingerea poziţiei corecte.

  Procese sigure şi controlate
Uşa poate fi deschisă după ce a fost asigurat 
camionul. Numai după ce uşa a atins poziţia  
sa finală „deschis”, se eliberează comanda 
rampei de egalizare şi poate fi adusă în poziţia 
corespunzătoare. După procesul de încărcare, 
un senzor de la rampa de egalizare autorizează 
închiderea uşii, în momentul în care rampa  
de egalizare se află în poziţia de repaus.

  Avertizarea asupra riscurilor 
privitoare la siguranţă
Senzorii din tamponul de andocare şi din pana 
pentru blocarea roţii anunţă imediat o deplasare 
accidentală a camionului de la rampă  
sau o îndepărtare a penei de roată. Semaforul 
din interior comută pe roşu şi emite un semnal 
acustic de avertizare pentru a întrerupe  
la timp procesul de încărcare.

Sistemul Hörmann Dock Control 
monitorizează şi controlează sigur 
întregul proces de încărcare. Dock 
Control evaluează informaţiile primite, 
de exemplu, de la pana cu senzor 
pentru blocarea roţii şi de la tamponul 
de andocare, ca o centrală a unui 
echipament amplu de siguranţă  
şi comandă funcţiile de blocare şi 

semnalizare în urma detectărilor.
Dotarea poate fi adaptată în funcţie  
de dorinţele şi solicitările clientului. 
Solicitaţi o consiliere!
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Zone de lucru, dimensiuni

Dimensiuni
Lungime de comandă
rampa de încărcare 2000 2500 2750 3000 3500 4000 4500 5000

Lăţime de comandă
rampa de încărcare

Înălţimea constructivă
HLS 650 650 650 650

2000, 2100, 2250
HLS2 595 595 645 645 745 745 745 745

Înălţimea posibilă  
a rampei HRS 910 – 1350 2000, 2100, 2250  

lăţime totală 3500

Toate mărimile sunt exprimate în mm

2000 2500 2750 3000 3500 4000 4500 5000
Lungimea rampelor  
de egalizare

cu clapă rabatabilă

cu clapă rabatabilă

HLS 2

HLS / HRS

300

305

235

245

330

335

360

365

430

490

555

615

–295

–285

–305

–335

–340

–385

–380

–375

–370

–340

–345

Rampe de egalizare hidraulice cu clapă rabatabilă
Valorile din tabel redau diferenţa maximă de înălţime care poate fi compensată, 
permisă cu condiţia respectării pantei/înclinaţiei maxime prevăzute de standardul 
EN 1398, de 12,5 %.
Ţineţi cont că ne referim la o valoare-limită. Compensarea necesară a nivelului  
nu trebuie să se situeze în domeniul valorilor-limită. În locul acesteia alegeţi 
următoarea lungime mai mare.

Toate mărimile sunt exprimate în mm
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Recomandare practică de la Hörmann
Adaptaţi înălţimea rampei la înălţimile cele mai frecvente  
ale camioanelor. Aceasta asigură o încărcare şi o descărcare 
rapide şi un grad mai mic de solicitare a rampei de egalizare.

Rampe hidraulice cu clapă telescopică
Tabelul indică aria maximă de lucru (domeniul-limită) cu clapa complet extrasă. 
Există diferiţi factori care joacă un rol în stabilirea lungimii optime a rampei  
de egalizare.
Solicitaţi-ne documentaţiile relevante şi permiteţi-ne să vă consiliem.

Dimensiuni
Lungime de comandă
rampa de încărcare 2000 2500 2750 3000 3500 4000 4500 5000

Lăţime de comandă
rampa de încărcare

Înălţimea constructivă
HTL2 595 595 645 645 745 745 745 745 2000, 2100, 2250

HTLV3 795 895 2000

Înălţimea posibilă  
a rampei HRT 1050 – 1425 2000, 2100, 2250  

lăţime totală 3500

Toate mărimile sunt exprimate în mm

2000 2500 2750 3000 3500 4000 4500 5000
Lungimea rampelor  
de egalizare

cu clapă 1200 mm

cu clapă 1000 mm

cu clapă 500 mm

cu clapă 1000 mm

cu clapă 500 mm

HTLV 3

HTLV 3

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

420

490 490

540

–510

–650
–630

–690

HTLV 3

HTLV 3

–440

–450

–430

Toate mărimile sunt exprimate în mm
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Rampe hidraulice de egalizare
Modele pentru construcţii noi şi modernizări

Demontaţi vechea rampă de egalizare, 
demontaţi vechea ramă de bază şi eventual 
adaptaţi cu profilurile adaptoare

Montarea unei noi rampe de egalizare Se sudează profilul cornier şi este gata!

Vedere din spate model îngropat P

Vedere din spate model cu ramă FR  
(imaginea indică înălţimea de turnare de 200 mm)

Vedere din spate model cu ramă F

Pentru o executare a deschiderii  
cu dimensiuni exacte solicitaţi schiţele 
noastre de proiectare!

Model groapă P
Pentru construcţii noi şi renovări
Model de bază,
deschis pe 3 laturi

Model cu ramă F
Pentru construcţiile noi, pentru sudarea 
ulterioară într-o ramă preliminară
Ramă autoportantă.
închisă pe lateral,
profil cornier pe lateral şi în spate

Model ramă FR
Pentru construcţii noi, ideală la utilizarea 
componentelor prefabricate din beton
Ramă autoportantă.
închisă pe lateral,
profil cornier şi ancoră de montare lateral  
şi în spate,
corniere de poziţie filetabile

Model cutie B
Pentru construcţii noi
Ramă autoportantă.
închisă pe lateral şi în spate,
profil cornier şi ancoră de montare lateral  
şi în spate,
corniere de poziţie filetabile

Vedere din spate model cutie B

Modernizare simplă cu modelul îngropat P
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Rampe hidraulice de egalizare
Variante de montare în hală

Sudare pe partea posterioară  
şi frontală
Rampa de egalizare este aşezată într-o deschidere 
betonată deja existentă, dotată cu corniere pe margini. 
Această variantă de montare este adecvată şi pentru 
renovarea staţiilor de încărcare.

Sudarea pe 3 laturi în rama preliminară
La această variantă de montare, în timpul fazei  
de construcţie se fixează o aşa-numită ramă preliminară 
de care se va suda ulterior rampa de egalizare pe 3 laturi. 
În acest scop rama de bază a rampei de egalizare  
va fi prevăzută cu un cornier pe contur prin care rampa  
de egalizare poate fi suspendată în rama preliminară.

Fixarea în groapa cu rost de turnare
Există multe metode de fixare a unei rampe de egalizare. 
Una dintre aceste metode este montarea într-o groapă  
cu rost de turnare. Rostul nu trebuie executat prea îngust, 
ca să fie posibilă o fixare suficient de stabilă, mai ales  
în zona balamalelor. Prin legarea armăturii pardoselii  
de ancorele sudate poate fi obţinută o legătură statică 
suficientă cu suprafeţele de beton învecinate.

Fixarea cu piese prefabricate din beton
Utilizarea componentelor prefabricate din beton reprezintă 
o practică uzuală în construcţia halelor cu multe staţii  
de încărcare. Rampele de egalizare Hörmann HLS 2  
şi HTL 2 pot fi montate în acest caz, în cel mai simplu  
mod în timpul fazei de construcţie.
Ancorele pot fi sudate fie de armătură, fie de tijele  
de îmbinare ale prefabricatelor, înainte de turnarea 
platformei halei. Va rezulta o acoperire continuă cu beton.

Turnare în construcţia inferioară
Montarea rampei de egalizare are loc prin intermediul  
unei construcţii de tip cofraj. Pentru aceasta, rampa  
de egalizare se furnizează cu o cutie pentru turnare.

Model groapă P
Sudare pe partea 
posterioară  
şi frontală

Model cu ramă F
Sudarea pe 3 laturi 
în rama preliminară

Model ramă FR
Fixarea în groapa  
cu rost de turnare

Model ramă FR
Fixarea cu piese 
prefabricate  
din beton

Model cutie B
Turnare  
în construcţia 
inferioară
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Module de etanşare
Soluţie cu economie de spaţiu, eficientă din punct de vedere energetic

Modulele de etanşare sunt amplasate în faţa halei. În acest mod hala este complet 
utilizabilă până la pereţii exteriori. Uşa halei nu se închide pe rampa de egalizare,  
ci în spatele acesteia pe podeaua halei. Astfel deschiderea uşii este izolată  
cel mai bine mai ales atunci când nu se încarcă. Pentru renovare vă oferim module 
de etanşare deoarece în acest fel ia naştere o staţie de încărcare completă, fără  
a fi necesare măsuri de reconstrucţie.
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Picioarele podestului sunt reglabile
Picioarele podestului modulului de etanşare sunt reglabile  
pe înălţime, pentru a asigura o adaptare optimă la nivelul halei.  
Aceasta facilitează montarea şi permite chiar după ani, compensarea 
eventualelor denivelări ale clădirii.

Operare flexibilă
Operarea externă, opţională DTH-T permite o comandă precisă, exact 
în punctul de încărcare. Astfel, clapa telescopică a rampei de egalizare 
poate fi poziţionată cu o precizie maximă, la modulul de etanşare,  
chiar dacă tabloul principal de comandă se află în clădire. Şi sistemele 
de uşi existente de la Hörmann pot fi dotate ulterior cu acest sistem  
de operare externă.

Drenare optimă a apei
Apa pluvială se scurge prin faţă, de pe modulele de etanşare datorită 
unei înclinaţii standard a acoperişului de 2 %. În anumite condiţii  
este posibilă şi executarea unui acoperiş cu o înclinaţie de 10 %.  
Luaţi legătura cu noi.
La cerere se poate monta şi un burlan racordat la ţeava de scurgere  
de la modulul de etanşare.

Calcule de statică
Pentru toate modelele aveţi la dispoziţie un calcul de statică,  
în conformitate cu standardul EN 1990. În funcţie de model, construcţia 
deosebit de stabilă are o capacitate de rezistenţă a acoperişului  
de max. 1 kN/ m², respectiv 3 kN/ m² şi se recomandă şi pentru  
regiunile afectate de căderi masive de zăpadă. Construcţia este 
dimensionată pentru o presiune a vântului de max. 0,65 kN/ m².  
Cu modulele de etanşare marca Hörmann puteţi planifica simplu  
şi sigur.
Pentru cerinţe mai mari vă rugăm să vă consultaţi cu partenerul  
dvs. Hörmann.

Vă ajutăm de asemenea la proiectarea racordurilor 
de plafon şi a racordurilor laterale la clădire.
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Module de etanşare
Avem soluţia corectă pentru orice soluţie

Modul de etanşare 
LHC 2 cu panouri fără 
rupere termică

Modul de etanşare 
LHP 2 cu panouri  
de 60 mm

Modul de etanşare 
LHP 2 Thermo cu 
panouri de 80 mm
Adecvat pentru 
camerele frigorifice 
prin etanşarea  
de jur împrejur

Modul de etanşare cu panoouri  
de tip sandwich, cu rupere 
termică, de 60 mm, LHP 2
La acest model, pereţii laterali şi panoul plafonului 
sunt confecţionaţi din panouri de oţel, cu rupere 
termică şi o grosime de 60 mm. Pereţii laterali 
sunt montaţi mascat, fără şuruburi vizibile.  
Se recomandă ca pe lângă protecţie contra 
intemperiilor, să existe şi o inhibare a transmiterii 
zgomotelor în timpul procesului de încărcare.

Modul de etanşare 
LHF 2 pentru placare 
la locul utilizării,  
din oţel, pentru cererile 
specifice ale clienţilor

Modul de etanşare pentru placare 
la locul utilizării LHF 2
Pe construcţia ramei poate fi aplicată placarea 
adecvată, la locul utilizării şi se recomandă  
dacă faţada clădirii trebuie să se asorteze  
ca aspect la modulul de etanşare.

Modul de etanşare cu placare fără 
rupere termică LHC 2
Căptuşeala fără rupere termică protejează 
personalul şi mărfurile de intemperii,  
la încărcarea mărfurilor.

Module de etanşare Thermo  
cu panouri de tip sandwich,  
cu rupere termică şi grosimea  
de 80 mm, LHP 2 Thermo
Dacă modulul de etanşare face parte dintr-o  
zonă frigorifică, se recomandă ca dotare  
specială, echiparea cu o placare de tip sandwich, 
cu o grosime de 80 mm. Acest model Thermo 
izolează şi partea inferioară a rampei de egalizare, 
cu o placare de 80 mm. La modulele termice,  
ca uşă externă se recomandă o uşă secţională  
cu izolare termică.
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Instalaţie în serie, cuplată
Pe o unitate compactă, care face 
economie de spaţiu pot fi racordate 
mai multe module de etanşare  
în unghi de 90°, ca instalaţie în serie. 
La modulele de etanşare Thermo  
nu este însă posibil.

Recomandare practică de la Hörmann
La cerere, modulele de etanşare pot fi pregătite pentru montarea unei uşi-rulou 
DEcotherm ca etanşare la exterior.

Tipuri  
de panouri

Profilurile de plafon şi profilurile 
laterale se furnizează în mod 
standard, vopsite în culoarea 
alb gri, RAL 9002, pe interior  
şi exterior. Partea exterioară  
se poate furniza la alegere  
în nuanţa de aluminiu alb, 
RAL 9006. La cerere există  
mai multe posibilităţi de vopsire 
şi în alte nuanţe din gama RAL.

Fără rupere termică

Cu rupere termică

Modul de etanşare cu nişă 
pentru etanşarea uşii  
de tip gonflabil
Aspectul, construcţia şi utilizarea 
materialelor sunt adaptate optim,  
în cadrul acestei soluţii.

Module de etanşare individuale 
cu amplasare variabilă
Modulele de etanşare pot fi aşezate în faţa 
clădirii, ca o staţie de încărcare individuală  
sau sub forma unei instalaţii în serie,  
cu dispunere în unghi de 90°. Se pot furniza  
şi aranjamente în zig-zag, în unghiuri de 30°, 
45°, 60°, 120°, 135° şi 150°, pentru realizarea 
mai multor manevre.
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Burdufuri cu prelate pentru uşi
Utilizabile universal

Burdufurile Hörmann cu prelată pentru uşi se adaptează la diferite dimensiuni  
ale camionului şi din această cauză sunt utilizabile universal.
Acestea pot fi furnizate ca model de rampă sau de pardoseală, în multe variante  
şi pot fi adaptate optim pe măsură, la cele mai multe situaţii. Prelatele frontale  
şi laterale, montate pe o ramă din oţel introdusă prin presare formează o construcţie 
stabilă, flexibilă şi robustă.
Prelatele şi părţile de ramă sunt produse ca elemente de sine stătătoare 
înşurubabile. De aceea şi o schimbare se poate efectua fără probleme  
şi la costuri reduse.
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Burdufuri cu prelate pentru uşi
Camionul determină dimensiunea

B Lăţime

B1 Prelată laterală

B2 Deschidere frontală

BT Lăţimea  
deschiderii uşii

H Înălţime

H1 Prelată superioară

H2 Deschidere frontală

HT Înălţimea  
deschiderii uşii

Adaptaţi înălţimea 
prelatei superioare  
la înălţimea 
vehiculului. Ideală 
este o suprapunere 
de 150 mm

A
AB

B
C

C

B2B1

H

H1

H
T 

= 
H

 –
 1

00

H2

B

BT = B – 200 mm

Recomandare practică de la Hörmann
Decupajele din prelata superioară reduc solicitările 
la andocare.

Întrebaţi-vă:
• Ce înălţime are rampa de egalizare?

• Ce lăţimi şi ce înălţimi au vehiculele care vor andoca?

• La aceeaşi staţie de încărcare trebuie să andocheze 
camioane de diferite dimensiuni?

• Ce fel de articole vor fi manipulate?

Stabiliţi cu atenţie, cu ajutorul tabelului  
de mai jos dimensiunea necesară a deschiderii frontale. 
Numai în acest mod veţi obţine o etanşare optimă.

În situaţia ideală etanşarea uşii este cu 850 mm  
mai înaltă şi cu 1000 mm mai lată decât camionul.

O prelată superioară lungă asigură o bună etanşare  
şi la camioanele mai mici, dar la vehiculele mai mari 
aceasta atârnă în spaţiul de încărcare. Ideală este  
o suprapunere de cca. 150 mm.

Combinaţia corectă dintre lăţimea prelatei şi adâncimea 
construcţiei are drept rezultat o etanşare optimă.  
La etanşările pentru uşi Hörmann s-a verificat  
în practică o adâncime a construcţiei de 500 mm.  
La solicitarea clientului se pot livra şi etanşări pentru  
uşi cu o adâncime a construcţiei de 600 mm, la tipul  
DS chiar 900 mm, etanşări ideale de exemplu,  
pentru rampele mecanice de egalizare MRS, montate  
în faţa rampei.

Lăţimi standard: 3350 / 3500 mm
Înălţimi standard: 3500 / 3750 mm
(model de pistă cu înălţimea de 4500 mm)

Pentru montarea burdufului, deschiderea uşii trebuie  
să aibă următoarele dimensiuni maxime:
Lăţimea uşii = lăţimea burdufului – 200 mm
Înălţimea uşii = înălţimea burdufului – 100 mm

B lăţime burduf DS DT DDF

B1 prelată laterală 600 700 650 600
3300

B 2 deschidere frontală

– – – 2100
3350 2150 1950 2050 –
3400 – – – 2200
3500 2300 2100 2200 –
Lăţimea deschiderii frontale = lăţimea etanşării uşii – (2 × lăţimea prelatelor laterale)

H înălţime burduf DS / DT DT DDF
H1 prelată superioară 900 1000 1200 1350 1000

3500
H 2 deschidere frontală

2500 2400 2200 2050 2450
3750 2750 2650 2450 2300 –
4500* 3500 3400 3200 3050 –

Înălţime deschidere frontală = înălţime etanşare uşă – înălţime prelată superioară – 100 (drenaj)

* Model de pistă  toate dimensiunile în mm 39



Burdufuri cu prelate pentru uşi
Construcţie flexibilă a ramei

Construcţia braţului foarfecăConstrucţia braţului foarfecă
Construcţia deosebit de stabilă cu braţ foarfecă  
şi arcuri de tracţiune se deformează paralel  
cu sensul forţei aplicate şi întinde din nou 
îmbrăcămintea după terminarea procesului de 
încărcare. Această construcţie permite şi modele 
de executare pentru căi de acces sau tunele.

Construcţie cu braţ rabatabil
Braţele rabatabile pentru profilurile speciale  
ale ramelor trebuie să fie flexibile atât în plan 
orizontal, cât şi în plan vertical.

Construcţie cu braţ rabatabil

Construcţie cu braţe 
telescopice, rabatabile

Construcţie cu braţe telescopice, 
rabatabile
Soluţia tehnică brevetată cu braţe rabatabile 
telescopice şi rame frontale mobile antrenate 
odată cu acestea reduce la minimum riscul 
deteriorărilor muchiei superioare a burdufului  
uşii. Aceste deteriorări pot fi produse de ridicarea 
containerelor de schimb la parcare sau de 
camioanele a căror suprafaţă, respectiv structură 
constructivă se ridică în timpul descărcării.

Numai la Hörmann

Construcţie cu braţe tip foarfecă 
- model de pistă opţional
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Burduf de etanşare uşă DT
Acolo unde frecvenţa de transbordare este mare, 
burdufurile de etanşare DT reprezintă soluţia 
corectă datorită prelatelor de calitate superioară. 
Materialul prelatei este sudat prin curenţi de înaltă 
frecvenţă şi este format din poliester special,  
cu căptuşeală ţesută, cu grosimea de 2 mm  
şi este armat pe ambele părţi cu PVC. Pentru  
a obţine un înalt grad de pretensionare  
şi o etanşare bună corespunzătoare camioanelor, 
în prelatele superioare şi laterale sunt integrate 
arcuri din foi de oţel.

Burduf de etanşare uşă DS
Pentru frecvenţe normale de utilizare se recomandă 
burduful DS. Prelatele laterale şi frontale sunt 
fabricate dintr-o ţesătură-suport groasă de 3 mm,  
în 2 straturi, din fibre poliesterice monofilare, 
stratificată pe ambele părţi cu PVC. Fibrele 
monofilare din materialul prelatei asigură 
pretensionarea/etanşarea părţii posterioare  
a camioanelor andocate. Dacă înălţimile vehiculelor 
diferă, este practic să alegeţi o prelată superioară 
cu tăietură în colţ sau lamele pe toată lăţimea pentru 
ca tensiunea mecanică generată în prelata frontală 
la vehiculele înalte să nu fie prea puternică.

DSL cu braţ rabatabil
DSL-H cu braţ telescopic rabatabil
DSS cu braţ tip foarfecă
Lăţimi standard: 3350 / 3500 mm
Înălţimi standard: 3500 / 3750 mm
Opţional ca model de pistă  
cu înălţimea de 4500 mm  
sau model tip nişă

DTL cu braţ rabatabil
DTS cu braţ tip foarfecă
Lăţimi standard: 3350 / 3500 mm
Înălţimi standard: 3500 / 3750 mm
Opţional ca model de pistă  
cu înălţimea de 4500 mm

Culori
Prelate superioare şi laterale DT DS

Negru grafit, similar RAL 9011 ● ●

Gri bazalt, similar RAL 7012 ● ●

Albastru de genţiană, similar RAL 5010 ● ●

Benzi de marcaj

Alb ● ●

Galben ● ●

Portocaliu ● –

Roşu ● –

Profil lateral

Negru grafit, similar RAL 9011 ● ●

Gri bazalt, similar RAL 7012 ● –

Albastru de genţiană, similar RAL 5010 ● –

Recomandare practică de la Hörmann
Echipaţi zona de andocare cu ghiduri pentru intrare. Astfel asiguraţi întotdeauna 
andocarea corectă a camionului, etanşarea eficientă a prelatelor şi prevenirea avariilor  
ce pot fi provocate prin coliziuni.
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Burdufuri cu prelate pentru uşi
Accesorii

Etanşarea uşii DDF
Cu prelate deosebit de rezistente la rupere  
pe pernele laterale, umplute cu material  
expandat, etanşarea uşii DDF este o alternativă  
la etanşarea uşii cu prelate, cu braţe rabatabile 
sau de tip foarfecă.
La o andocare imprecisă, pernele laterale  
se comprimă sau se retrag în lateral.
Prelatele laterale şi frontale sunt fabricate  
dintr-o ţesătură-suport groasă de 3 mm,  
în 2 straturi, din fibre poliesterice monofilare, 
stratificată pe ambele părţi cu PVC.
Prelatele laterale sunt fixate cu benzi velcro  
de pernele laterale. În cazul deteriorărilor aceasta 
permite o înlocuire simplă şi avantajoasă ca preţ.
Prelata superioară se poate deplasa în sus,  
de exemplu dacă se ridică un vehicul andocat.

DDF
Lăţimi standard: 3300 / 3400 mm
Înălţime standard: 3500 mm

Culori
Prelate superioare şi laterale DDF

Negru grafit, similar RAL 9011 ●

Gri bazalt, similar RAL 7012 –

Albastru de genţiană, similar RAL 5010 –

Benzi de marcaj

Alb ●

Galben –

Portocaliu –

Roşu –

Profil lateral

Negru grafit, similar RAL 9011

Gri bazalt, similar RAL 7012

Albastru de genţiană, similar RAL 5010
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Burdufuri cu prelate pentru uşi
Dotări şi variante optime

Prelate superioare

 din 3 componente

La cerere puteţi obţine prelata 
superioară pentru burduful uşii  
DS decupată pe lateral pentru  
a reduce solicitarea la andocare.

 Lamelare în colţuri

Alternativă la prelata superioară 
compusă din 3 părţi, cu câte  
2 decupaje în dreapta şi în stânga, 
posibilă la tipul DS.

 Lamelare integrală

Pentru construcţia cu braţe foarfecă 
furnizăm opţional prelata superioară  
cu lamelare pe toată lăţimea  
şi suprapunere 100 %.

 Prelate derulabile

Pentru a obţine o etanşare în partea  
de sus şi la vehiculele foarte mici  
se poate monta o prelată derulabilă 
suplimentară, care poate fi acţionată 
manual sau electric.

 Flaps de pardoseală 
detaşabil la modelele  
cu pistă
Pentru a obţine o etanşare optimă  
în partea de jos a camionului se poate 
monta un flaps de pardoseală 
detaşabil. Acesta se agaţă între ramele 
din spate ale etanşării şi se racordează 
direct la platforma camionului.

 Model îngropat
Etanşările cu prelate pentru  
uşi se pot furniza cu mai multe  
braţe de tip foarfecă, braţe care  
pot fi extrase manual, ca o armonică. 
Acestea sunt adecvate în mod special 
pentru dotarea ulterioară a rampei 
deschise, deja existente. Perne de etanşare  

a colţurilor
Partea de jos a etanşării uşii, care este 
cuprinsă între racordul la perete  
şi prelată poate fi izolată opţional  
cu perne de etanşare a colţurilor.

 Pernele de etanşare a colţurilor  
de la Hörmann se adaptează optim  
la situaţia de andocare, datorită  
formei lor.

 Pernele rotunde nu oferă  
o etanşare eficientă.
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Etanşări gonflabile uşă
Etanşare flexibilă fără limitarea zonei de deschidere a uşii

Burdufurile de etanşare gonflabile pentru uşi se adaptează deosebit de bine 
camioanelor de dimensiuni diferite. Etanşarea excelentă împiedică pătrunderea 
frigului în halele încălzite, respectiv pătrunderea căldurii în depozitele frigorifice  
şi astfel se economiseşte energia. Etanşaţi vehiculul de jur împrejur fără a limita 
zona de deschidere a uşilor şi în anumite situaţii, aceasta este soluţia optimă,  
de exemplu, pentru sistemul DOBO. După încheierea procesului de încărcare  
şi după oprirea ventilatorului pernele se retrag rapid la loc datorită cablurilor  
de întindere şi contragreutăţilor amplasate în interior.
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Utilizare la sistemul DOBO
Camionul sau platforma de transbordare  
pot fi garate la staţia de încărcare cu uşile închise.
În faţa deschiderii uşii se activează etanşarea 
gonflabilă şi vehiculul se etanşează efectiv pe trei 
laturi. Acum pot fi deschise uşile camionului.

Caracteristici de construcţie
 Construcţia ramelor

Placarea plafonului şi placarea laterală sunt 
confecţionate din panouri din oţel, izolate termic, 
cu o grosime de 20 mm. Acestea sunt disponibile 
la alegere, în culorile alb aluminiu, RAL 9006  
sau alb gri, RAL 9002, cu profiluri unghiulare 
eloxate din aluminiu, cu aspect rotunjit Softline.

 Prelate şi materiale textile

Benzile prelatelor fabricate dintr-o ţesătură-suport 
groasă de 3 mm, în 2 straturi, din fibre poliesterice 
monofilare, stratificată pe ambele părţi cu PVC, 
protejază pernele gonflabile. Pernele sunt  
formate dintr-un material de prelată rezistent  
la intemperii, cu elasticitate permanentă, sudat  
cu curenţi de înaltă frecvenţă, de culoare negru 
grafit, RAL 9011.

 Ventilator

Ventilatorul puternic funcţionează pe durata 
întregului proces de încărcare şi asigură  
o etanşare constantă, în permanenţă. Orificiile  
de aerisire menţin compensarea necesară  
a presiunii şi permit scugerea apei de condens.

 Perne de etanşare a colţurilor

Modelul DAS-3 este furnizat în mod standard  
cu perne de etanşare a colţurilor, umplute  
cu material expandat sau opţional, cu perne  
de etanşare a colţurilor gonflabile (consultaţi 
pagina 47).

Recomandare practică de la Hörmann
Cu tabloul de comandă multifuncţional 460 se poate acţiona confortabil etanşarea 
gonflabilă a uşii.
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Etanşări gonflabile uşă
Modele

Burduf de etanşare DAS-3
Numai după gararea camionului la locul  
de încărcare, ventilatorul umflă burduful în jurul 
camionului şi etanşează complet spaţiul  
de încărcare în câteva secunde. Acest burduf  
se recomandă în special la sistemele DOBO 
pentru depozitele frigorifice şi pentru timpi  
de manipulare mai mari. La cerere se poate livra 
cu prelate derulabile în locul pernelor superioare 
umflate. Pernele de etanşare a colţurilor există  
în inventarul de livrare, în mod standard  
şi pot fi furnizate opţional şi la modelul gonflabil. 
Acestea asigură etanşarea în zona inferioară,  
între perete şi pernele laterale.

Etanşarea uşii – model de pistă 
DAS-G-3
Modelul de pardoseală permite un acces uşor  
în clădire în cazul pernelor neumflate. La cerere  
se poate livra cu prelate derulabile electric în locul 
pernelor superioare gonflabile.

Burduf de etanşare DAK-3
Tipul DAK-3 este o combinaţie avantajoasă  
între perne laterale fixe şi perne superioare 
gonflabile cu îmbrăcăminte tip sandwich. Acest 
tip de burduf se recomandă în mod special  
pentru mărfuri atârnate. Pernele laterale umplute 
cu material expandat etanşează perfect pe lateral. 
Pe înălţime, datorită pernei superioare gonflabile 
deschiderea pentru încărcare rămâne complet 
liberă pentru a livra marfa direct spre agregatele 
de transport.

DAS-3
Etanşare gonflabilă a uşii pe 3 laturi
Opţional ca model de tip nişă
Dimensiunea standard:
3600 × 3550 × 850 mm (B × H × T)
Deschidere frontală în stare de repaus:
3100 × 3150 mm (B × H)
la perne gonflabile:
2400 × 2550 mm (B × H)

DAS-G-3
Model de pistă
ca DAS-3,
Dimensiunea standard:
3600 × 4700 × 850 mm (B × H × T)
Deschidere frontală în stare de repaus:
3100 × 4300 mm (B × H)
la perne gonflabile:
2400 × 3700 mm (B × H)

DAK-3
Burduf de etanşare gonflabil  
pe o latură cu perne laterale fixe
Dimensiunea standard:
3600 × 3500 × 350 / 850 mm (B × H × T)
Deschidere frontală în stare de repaus:
2400 × 3100 mm (B × H)
la perne superioare gonflabile:
2400 × 2500 mm (B × H)

Avantajul pernelor laterale fixe
Este etanşat spaţiul dintre peretele 
exterior al containerului şi uşile deschise.

46



Etanşări gonflabile uşă
Dotări opţionale

Perne de etanşare a colţurilor
Opţional, pentru modelele cu perne laterale cu lăţimea de 600 mm se pot furniza 
perne gonflabile de etanşare a colţurilor. Acestea etanşează mai eficient 
camionul. Deoarece în starea de repaus nu sunt umflate, la andocare nu este 
posibil un contact cu acestea. Din această cauză sunt mai puţin expuse la uzură 
la mişcările verticale ale camionului.

Prelata derulabilă
La cerere se poate livra o prelată derulabilă electric în locul pernei superioare. 
Aceasta permite mai multă flexibilitate în cazul diferenţelor mari de înălţime  
a vehiculelor.
În afară de modelul cu lungimea de doi metri, care poate fi coborât şi ridicat prin 
apăsare continuă, se poate furniza şi un model cu lungimea de trei metri. Acesta 
se utilizează confortabil, împreună cu pernele laterale, cu acţionare prin impuls, 
de exemplu cu tabloul de comandă pentru rampe de egalizare 460 S / T.  
Un mecanism special asigură derularea prelatei când vehiculul se lasă în jos. 
Astfel se garantează în permanenţă o etanşare bună.

Varianta cu nişă
Burdufurile de etanşare gonflabile pentru uşi sunt disponibile şi în varianta cu 
nişă. Etanşarea uşii este protejată optim contra averselor de ploaie şi a căderilor 
de zăpadă, fiind integrată într-un modul de etanşare executat corespunzător.
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Burdufuri de etanşare cu perne
Cea mai bună soluţie pentru domenii speciale de utilizare

Acolo unde andochează camioane sau remorci de transport cu dimensiuni apropiate, 
cu aceeaşi structură şi fără clapă superioară, etanşările uşilor cu perne sunt o alegere 
excelentă şi oferă cea mai bună izolaţie.

La etanşările uşilor cu perne este acoperit spaţiul intermediar dintre peretele exterior 
al containerului şi uşile deschise ale vehiculului. În general, această soluţie reduce 
deschiderea pentru încărcare. Etanşările cu perne nu sunt adecvate pentru 
camioanele cu clapă superioară.

Dacă nivelul curţii nu face un unghi drept cu faţada, Hörmann oferă modele speciale 
de perne care etanşează optim fanta de la camion.
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Burduf de etanşare DFH
Pentru încărcarea sau descărcarea mărfurilor, 
camionul se deplasează cu uşile deja deschise 
către pernele din material expandat.

Burduf de etanşare DFC
Acest burduf de etanşare cu perne laterale  
şi superioare fixe şi cu prelată superioară 
suplimentară, fixă este adecvat pentru camioane 
mai mici cu înălţimi diferite şi pentru hale  
cu uşi înalte.

Perne
Pernele sunt umplute cu material expandat PU. 
Împreună cu ramele de bază stabile şi cu mantaua 
de calitate superioară din prelate ranforsate  
din material sintetic, pernele formează o unitate 
durabilă. Suprafeţele de contact ale pernelor sunt 
ranforsate suplimentar pe toată lăţimea cu benzi 
din poliester sudate cu curenţi de înaltă frecvenţă 
şi din acest motiv se uzează extrem de puţin, 
păstrându-se timp mai îndelungat.

Culori
Prelate superioare şi laterale DFH DFC

Negru grafit, similar RAL 9011 ● ●

Benzi de marcaj

Alb ● ●

Galben ● ●

Portocaliu ● ●

Roşu ● ●

La etanşările cu perne este 
etanşată şi îmbinarea dintre 
camion şi uşa deschisă.

Forme de perne
formă dreaptă

forme oblice (W)
(la perne laterale)

DFC
Burduf de etanşare cu perne 
laterale fixe. Perne superioare  
cu prelată superioară suplimentară
Dimensiunea standard:
2800 × 3000 mm (B × H)

DFH
Etanşarea uşii cu perne laterale  
şi superioare fixe
Dimensiunea standard:
2800 × 2500 mm (B × H)

Toate mărimile sunt exprimate în mm

Recomandare practică de la Hörmann
În cazul andocării pernele nu pot fi comprimate mai mult de 50 mm. De aceea este 
important ca raportul dintre adâncimea de construcţie a tamponului şi adâncimea  
de poziţionare a pernei să fie corect. Diferenţa poate fi compensată simplu cu ajutorul 
unor console metalice.
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Uşi industriale Hörmann
Programul complet pentru logistică

Prin cel mai amplu program european, care cuprinde toate tipurile importante  
de construcţii într-o gamă generoasă de variante, Hörmann oferă exact sistemul  
de uşă industrială adecvat cerinţelor dumneavoastră speciale.

Tehnica de utilizare a uşilor şi acţionărilor dintr-o singură sursă folosind  
întotdeauna stadiul actual al tehnologiei garantează o funcţionare perfectă  
şi cea mai înaltă siguranţă.
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Uşi secţionale industriale
Sistemele de uşi cu economie de spaţiu  
se adaptează oricărui tip de construcţie graţie 
tipurilor diferite de şine. La construcţiile  
noi şi la renovări aceasta vine în sprijinul 
siguranţei proiectării.
Hörmann vă oferă soluţii adaptate oricărui  
tip de utilizare, de exemplu, uşi ThermoFrame 
termoizolate, cu rupere termică şi un coeficient  
de transfer termic de până la 0,5 W/ (m²·K).

Uşi rulou și grilaje-rulou
Datorită construcţiei simple, cu puţine componente, 
uşile rulou sunt deosebit de rentabile şi robuste.  
În funcţie de cerinţe puteţi alege din variante diferite 
de cortine şi dotări. Pentru staţiile de încărcare  
cu frecvenţe reduse de operare se oferă,  
de exemplu, uşa rulou acţionată manual  
cu tehnica inovatoare cu arc de tracţiune.  
Uşa rulou Decotherm S cu profiluri întărite  
din oţel este alegerea corectă pentru o frecvenţă 
mare a operaţiunilor logistice.

Uşi rapide
Uşile rapide Hörmann sunt folosite pentru 
optimizarea traficului, pentru îmbunătăţirea 
climatului interior şi economisirea de energie 
electrică, atât la interior cât şi pe post  
de închideri exterioare. Avantajul dumneavoastră: 
tehnologia SoftEdge cu protecţie la impact /  
anti-şoc integrată face uşile rapide flexibile 
deosebit de sigure şi de rentabile.

Informaţii detaliate  
se găsesc în broşurile 
Hörmann.

Recomandare practică de la Hörmann
Uşile rapide sunt oferite atât ca uşi individuale, cât şi în combinaţie cu uşi secţionale  
sau rulou, pentru a se putea închide la loc rapid după trecerea stivuitorului.

HÖCHSTE KRATZFESTIGKEIT

 Industrie -Sectionaltore
Torausführung Parcel / ParcelWalk

Schnelllauftore
Spiraltore und Speed-Sectionaltore 
mit 42 / 67 mm thermisch getrennten Lamellen

SICHERHEITS-LICHTGITTER
· serienmäßig ·

Rolltore und Rollgitter
 Ansichtsgleiche Nebentür NT 60
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Tampon de andocare

Tampoanele de andocare protejează etanşarea uşii şi rampa de deteriorări grave. 
Acestea preiau forţele dinamice ale camionului în timpul procesului de încărcare.  
În funcţie de necesitate sunt disponibile diverse plăci şi console de montare.
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Plăci de montare / 
console de montare 
pentru o montare 
sigură şi flexibilă

Tampoanele  
de andocare mobile 
urmează mişcările 
camionului în timpul 
încărcării şi descărcării

Tampoane de andocare 
din oţel, pentru cerinţe 
deosebit de mari

Tampoane de andocare 
de diferite mărimi şi forme

Tampoanele de andocare 
din poliuretan sunt 
deosebit de rezistente

Tampoanele de andocare din 
cauciuc sau PU amortizează 
efectiv forţele de contact
Sunt disponibile în diverse mărimi şi forme. 
Tampoanele din poliuretan superior (DB 15 PU)  
au o durată de viaţă considerabil mai mare în 
comparaţie cu tampoanele obişnuite din cauciuc.

Tampoane de andocare din oţel 
pentru pretenţii deosebite
Tamponul din oţel este format dintr-un miez  
cu amortizare pe întreaga suprafaţă şi o placă 
exterioară, robustă, din oţel care se aşază pe 
muchia rampei în scopul descărcării statice.

Tampoane de andocare mobile
Tampoanele de andocare mobile urmează mişcările 
camionului, de exemplu, în jos la încărcare  
şi în sus la descărcare. În plus, modelele reglabile 
pe înălţime oferă posibilitatea ridicării tamponului 
până la 250 mm şi fixarea în acel loc. Sunt 
indispensabile atunci când se utilizează sistemul 
DOBO. Tampoanele de andocare mobile sunt 
disponibile ca tampoane din cauciuc, PU sau oţel.

Plăci şi console de montare
Plăci de montare
Destinate montării deosebit de sigure a tampoanelor 
de andocare de clădire. Plăcile de montare sunt 
aproape indispensabile la renovări, în cazul în care 
corpul clădirii este deja deteriorat.

Console de montare
Dacă este necesar, un tampon de andocare poate 
fi plasat peste nivelul podestului cu ajutorul 
consolelor de montare sau se poate obţine  
o adâncime de construcţie adecvată pentru 
protejarea etanşărilor uşii cu perne. Pentru 
montarea prin sudare a plăcilor de montare  
vă recomandăm prevederea instalării unui cornier 
din oţel pe muchia platformei halei.

Recomandare practică de la Hörmann
O placă de montare permite înlocuirea simplă a tamponului  
de andocare.

Profilurile din oţel, dimensionate suficient, de la locul utilizării  
şi plăcile-cornier transmit eficient forţele de accelerare în întregul 
corp al construcţiei
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Rampe de egalizare cu tehnică RFID integrată
Înregistrare fiabilă, fără atingere a mărfurilor transportate,  
la traversarea rampei de egalizare

Borderoul de livrare se afişează cu informaţiile despre mărfuri  
şi numărul transponderului conectat şi se marchează mărfurile  
încărcate în întregime (fig.).

Transmiterea fiabilă a datelor are loc pe calea cea mai scurtă,  
de la transponderul RFID la aparatul de citire.

Circulaţia mărfurilor este înregistrată simplu, la traversarea rampei  
de egalizare.

Tehnica RFID în prim plan
Odată cu cerinţele în permanentă creştere pentru un flux  
de mărfuri automatizat, creşte şi procentul europaleţilor 
dotaţi cu tehnică RFID.

În mod frecvent, aparatele de citire RFID şi antenele 
necesare acestui scop se montează laborios, sub forma  
unui portal de jur împrejurul uşii de încărcare. Dezavantajele 
acestei instalaţii sunt ocuparea unui spaţiu important, 
posibilitatea coliziunilor cu stivuitoarele pentru transport 
interuzinal care ar putea deteriora echipamentul, apariţia 
unor efecte nedorite de ecranare şi a unui domeniu  
de acţiune excesiv de extins.

Drumul cel mai scurt este cel mai bun
Dacă transponderul este ataşat la palet, antenele ar trebui 
montate în apropiere. Soluţia este să se monteze antenele 
exact sub rampa de egalizare cu o executare care permite 
trecerea semnalelor radio RFID. Datele recepţionate  
de transponder ajung cu siguranţă, pe calea cea mai scurtă, 
la aparatul de citire, exact la traversarea rampei de egalizare.

Avantajele pe scurt:
• transfer fiabil datorită distanţei celei mai scurte dintre 

aparatul de citire şi transponder

• Aparatul de citire RFID este bine securizat sub rampa  
de egalizare şi nu poate fi deteriorat de coliziuni  
sau şocuri mecanice.

• Datorită amplasării protejate a aparatelor de citire, 
pătrunderea impurităţilor este puţin probabilă.

• Transmisia datelor de la aparatul de citire la staţia IT 
pentru prelucrarea ulterioară a datelor are loc prin cablu, 
este stabilă şi sigură.

• Rentabilitatea economică a sistemului este un plus 
deoarece numai rampa de egalizare trebuie dotată  
cu tehnică RFID, nu şi stivuitoarele pentru transport  
uzinal, cum ar fi stivuitorul cu furcă.

Permiteţi-ne să vă consiliem individual. La cerere  
se pot efectua încercări reale de transportare cu containerul 
dumneavoastră reutilizabil pentru transport şi cu unităţi  
de încărcare speciale, pe o rampă de probă. Consilierea  
şi proiectarea decurg prin colaborarea cu specialişti 
experimentaţi în logistica asistată de computer.
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Accesorii
Dotări de siguranţă şi operare externă a modulelor de etanşare

Lămpi/instalaţii de semnalizare
De exemplu, acestea semnalizează momentul  
în care se poate încărca şi dacă şoferul  
se îndepărtează de locul de descărcare. Ele 
avertizează şi asupra riscurilor pentru siguranţă.

Pană de blocare roată
O pană de roată împiedică deplasarea accidentală  
a camionului din poziţia sigură de andocare din timpul 
încărcării, care poate fi cauzată, de exemplu de frânarea 
stivuitorului la intrare şi ieşire.

Pană de blocare a roţii cu senzor
Pentru a fi siguri că pana pentru roată este utilizată 
corect recomandăm utilizarea modelului cu senzor. 
Acesta poate fi conectat la orice tablou de comandă  
a rampei marca Hörmann şi eliberează rampa  
de egalizare la contactul corect.
În afară de senzorii optici, pana de blocare a roţii WSPG 
de la Hörmann dispune de un senzor suplimentar  
de poziţie care împiedică manipulările, de exemplu,  
din cauza răsucirii panei de blocare a roţii.

În caz de nefolosire, pana de roată 
poate fi aşezată confortabil,  
în suportul practic.
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Accesorii
Sisteme care facilitează andocarea

Operare externă DTH-T
La modulele de etanşare se recomandă operarea 
externă, opţională DTH-T, ca urmare a distanţei 
care trebuie parcursă de la tabloul principal  
de comandă la muchia de încărcare. Acest  
tip de operare permite o comandă precisă, exact 
în punctul de încărcare. Astfel, clapa telescopică 
a rampei de egalizare poate fi poziţionată  
cu o precizie maximă, pe platforma camionului.
Operarea externă îşi găseşte utilitatea în mod 
special la sistemele DOBO. Dacă uşile deschise 
împiedică vizualizarea rampei de egalizare, 
angajatul se poate deplasa până la o distanţă  
de max. 5,50 m de tabloul de comandă (consultaţi 
de asemenea pagina 35). Datorită magneţilor  
de pe partea posterioară, manipularea se poate 
desfăşura pur şi simplu pe suprafeţele metalice.

Lampa pentru 
încărcare
Lămpile pentru încărcare permit 
un mediu de lucru sigur, iluminat 
şi o bună iluminare a zonei  
de încărcare şi în timpul nopţii.  
În afară de modelul cu halogen 
DL 1300 se recomandă  
în mod special lămpi cu leduri  
cu consum economic.  
Cu un consum de 30 W asiguraţi 
o iluminare uniformă şi eficientă.

Buton DT 1
Butonul DT 1 montat în majoritatea cazurilor  
la rampă se utilizează pentru diverse funcţii,  
cum ar fi de exemplu, anunţarea şoferului.  
În acest mod, şoferul este determinat  
să verifice mai întâi poziţia de andocare  
şi după aceea să utilizeze rampa de egalizare, 
prin acţionarea butonului.

Tablou de comandă 420 T cu operare externă DTH-T
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Accesorii
Ghid de intrare, stâlpi de marcare

Stâlpi de marcare
Stâlpii de marcare sunt o investiţie utilă pentru domeniul 
exterior şi interior.
În zona exterioară previn avariile costisitoare provocate 
de coliziuni la tampoane sau în clădire.
În zona interioară protejaţi şinele uşii de avariile 
provocate de coliziuni la descărcarea cu motostivuitorul.

Sisteme care facilitează andocarea
Aceste ghiduri asistă şoferul în timpul andocării.  
În acelaşi timp ghidează camionul direct la staţia  
de încărcare, respectiv la burduful uşii. În acest  
mod se previn deteriorările vehiculului, rampei  
şi burdufului uşii şi se obţine o etanşare eficientă,  
în condiţii de siguranţă. Ghidurile de intrare  
pot fi furnizate în variantă dreaptă sau curbată.

Ghid intrare Light Guide
Ledurile amplasate pe ambele părţi ale rampei  
de egalizare luminează drumul pentru şofer, chiar  
dacă este întuneric sau dacă vizibilitatea este afectată  
de precipitaţii atmosferice puternice.
Maşinile de salubrizare şi de deszăpezire nu sunt 
obstrucţionate să circule.

Light Guide se bazează pe o tehnică LED cu economie 
de energie.
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Uşi secţionale

Uşi rulou și grilaje-rulou

Uşi rapide

Tehnică de încărcare

Uşi culisante din oţel  
şi din oţel inoxidabil

Uşi multifuncţionale din oţel  
şi aluminiu

Uşi din oţel şi din oţel inoxidabil

Tocuri din oţel cu uşi de calitate 
din lemn, cu funcţie specială,  
de la Schörghuber

Elemente din profile tubulare 
pentru compartimentări  
complet vitrate

Uşi culisante automate

Ferestre interioare

Uşi pentru garaje comune

Servicii rapide de verificare,  
întreţinere şi reparaţii
Cu ajutorul reţelei de dealeri,  
cuprinzătoare, suntem gata de intervenţie  
şi în apropierea dumneavoastră.

Programul de produse Hörmann
Toate dintr-o singură sursă pentru construcţiile dumneavoastră specializate
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Hörmann: Calitate fără compromisuri

Ca unic producător pe piaţa internaţională grupul HÖRMANN  

oferă toate elementele de construcţie importante dintr-o singură  

sursă. Ele sunt produse în fabrici specializate cu o tehnologie  

de fabricaţie de ultimă oră. Prin reţeaua sa de distribuţie  

și service în Europa, precum și prezenţa sa în SUA și Asia,  

Hörmann este puternicul dumneavoastră partener internaţional în  

domeniul elementelor de construcţii, cu o calitate fără compromisuri.

UȘI DE GARAJ

ACŢIONĂRI

UȘI INDUSTRIALE

TEHNICA DE ÎNCĂRCARE

UȘI

TOCURI

Hörmann KG Amshausen, Germania

Hörmann KG Dissen, Germania

Hörmann KG Werne, Germania

Hörmann Tianjin, China

Hörmann KG Antriebstechnik, Germania

Hörmann KG Eckelhausen, Germania

Hörmann Alkmaar B.V., Olanda

Hörmann LLC, Montgomery IL, SUA

Hörmann KG Brandis, Germania

Hörmann KG Freisen, Germania

Hörmann Legnica Sp. z o.o., Polonia

Hörmann Flexon LLC, Burgettstown PA, SUA

Hörmann KG Brockhagen, Germania

Hörmann KG Ichtershausen, Germania

Hörmann Beijing, China

Shakti Hörmann Pvt. Ltd., India
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