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Hörmann yükleme teknolojisi
Her durum için uygun çözüm

Yükleme rampaları
Hörmann yükleme rampaları nakliye
lojistiğinde, hızlı yükleme ve boşaltma
yapmak için vazgeçilemez sistemlerdir.
Kamyon ile rampa arasındaki açıklığı
örterler ve bu arada rampa ile yükleme
zemini arasındaki yükseklik farklılığını da
dengelerler.
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Prefabrik yükleme kabinleri
Hörmann prefabrik yükleme kabinleri,
yükleme rampaları ve körükleri ile birlikte
komplike birimlerdir ve mevcut binanın
önünde sonradan tesis edilebilirler. Binanın
yükleme alanını tam olarak yararlanılabilir
hale getirirler ve inşaat maliyetlerinin
düşmesini sağlarlar.

Körükler
Hörmann körükleri, malları ve personeli dış
hava koşullarına ve hava cereyanına karşı
korurlar. Enerji maliyetlerinden tasarruf
sağlarlar ve farklı istemleri karşılamak
üzere, brandalı , şişirilebilir veya yastıklı
körükler şeklinde geliştirilmişlerdir.

Hörmann, lojistik alanı için komple yükleme sistemlerini tek bir elden sunmaktadır. Avantajları: tam olarak
birbirine uyum sağlayan komponentler sayesinde güvenli planlama, sürekli gelişim ve yüksek fonksiyonalite.
Bunlara çok çarpıcı fiyat/hizmet avantajını da ilave etmelisiniz. İşte tartışılmaz Hörmann kalitesi!

Endüstriyel kapı sistemleri
40 yılı aşkın bir süredir Hörmann
endüstriyel kapıları, kalite, güvenilirlik
ve uygun fiyat bakımından haklı bir
isim yapmışlardır. Kapılar, motorlar ve
kumandalar Hörmann’da, tek bir elden
üretilen sistemlerdir.

Uzman danışmanlık
Müşteri odaklı satış organizasyonunun
tecrübeli teknik danışmanları size, proje
planlamasından başlayarak, teknik
açıklamalardan kesin kabule kadar eşlik
ederler. Komple çalışma dökümanlarını
sadece basılı şekilde değil, daima güncel
olarak www.hoermann.com internet
adresinden de temin edebilirsiniz.

Hızlı servis
Geniş servis ağımız sayesinde hep sizin
yakınınızdayız. Bu da testler, bakım ve
tamir işlemlerinde büyük avantajdır.
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Seviye dengesi mükemmel yükleme rampaları
İsteğe bağlı olarak menteşeli veya hidrolik lipli
Hörmann yükleme rampaları, birbirinden farklı kamyon zeminleri ile
rampalar arasındaki farkı tam olarak dengeleyen, iyi düşünülmüş
çözümlerdir. Böylece yükleme, tek bir yatay hareketle kamyona
veya kamyondan depoya yapılabilir.
Esnemez platformlu güçlü çelik konstrüksiyon, dengesiz yükleme
durumunda bile kamyonun yanal eğimlerini problemsiz olarak
dengeler.
İki adet kaldırma silindiri ve platform için de bir silindirli güvenilir
hidrolik, tüm durumlar gözönüne alınarak geliştirilmiştir, kolay
kullanılır ve herşeyden öte güvenlidir. Çünkü bu yükleme rampaları,
kaldırma silindirlerinin içinde acil durdurma valfleriyle teçhiz
edilmişlerdir. Bunlar yükleme rampasını şimşek hızıyla emniyet
altına alırlar! Bu da, eğer bir kamyon, henüz platform yüklü
haldeyken erken hareket etmeye kalkarsa önemlidir.
Bir artı: Hörmann yükleme rampalarının kablolaması önceden
yapılmıştır ve kumanda ile hidroliğin bağlantısı için kablo demeti
ile sevkedilirler.
Sizin durumunuz için hangi sistemin en uygun çözüm olduğu
konusunda bize danışınız.
Bir yükleme rampasının boyunun üç faktöre bağlı olduğuna lütfen
dikkat ediniz:
1. Kamyon yükleme yüzeyinin yüksekliği.
2. Rampanın yüksekliği.
3. Kullanılan yükleme araçlarının kullanımında izin verilen
eğim açısı.
Yükleme rampası ne kadar uzunsa, eğim açısı da o kadar iyidir!
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Menteşe lipli yükleme rampası HLS-2

Menteşe lipli tip HLS-2
405 mm uzunluktaki bir menteşe lipli rampayla birlikte standart çözüm
HLS-2, birçok yükleme durumu için en iyi şekilde uyarlanmıştır.
Örneğin kağıt işleyen endüstride sözkonusu olduğu gibi, özellikle ağır
mallar için de menteşe lipli yükleme rampaları HLS-2, doğru seçimi
oluştururlar. Gerekli olduğu durumlarda bu kendini uygulamada kanıtlamış
olan çelik-mafsallı-konstrüksiyon, 180 kN nominal yüklere kadar üretilebilir.
Büyük ölçülendirilmiş, özellikle güçlü menteşeler, bu tipi simgelerler.
Menteşeli lipler, menteşeleri açık konstrüksiyonları sayesinde, tahta
parçaları v.b. kirlenmelere maruz kalmazlar.
Fonksiyon prensibi:
Kamyonun yanaşmasını takiben holün kapısı açılır. Elektrikli hidrolik sistem
platformu en üst pozisyona getirir ve menteşe lipli rampayı otomatik olarak
açar. Ardından platform, menteşeli lip yükleme zeminine oturana kadar
aşağı iner. Artık güvenli ve canlı bir şekilde doldurma ve boşaltma yapılabilir.

Hızlı, kullanıma yönelik doldurma ve boşaltma için
Hidrolik lipli yükleme rampası HTL-2

Hidrolik lipli tip HTL-2
Hörmann yükleme rampası HTL-2, isteğe bağlı olarak 500 veya
1000 mm’lik bir sürgü boyuyla tanımlanır.
Sürgünün kademesiz olarak santimetre hassasiyetinde dışarı
sürülebilmesi, yükleme yüzeyinden maksimum yararlanılmasını
sağlar. Bu da, kasasının sonuna kadar yüklenmiş ve sadece çok
küçük bir sürgü oturtma mesafesi kalmış taşıtlarda çok önemlidir.
Derin dondurulmuş ürünlerin yüklenmesinde, özellikle eğer
yükleme rampası kapının arkasında monte edilmişse, 1000 mm’lik
bir sürme mesafesi tavsiye edilir. Uzun sürme mesafesi, yanal
yüklemelerde de doğru çözümdür.
Avantajları
Tam hedefe uygun olarak hem dışarı doğru hem de içeri doğru
sürme işlemi, müstakil kumanda düğmeleri sayesinde yapılabilir.
Yükleme işleminin ardından yükleme rampası, basit bir impuls
sayesinde otomatik olarak ilk çıkış pozisyonuna geri döner.

Hörmann hidrolik lipli rampaları,
daha iyi bir ısı izolasyonu
sağlanabilmesi için kapının arka
tarafında da monte edilebilecek
şekilde konstrükte edilmişlerdir.
1000 mm’lik bir sürme boyu,
yeterli rampa ve yerleşme
olanağı sunmaktadır.
Hidrolik lipli yükleme rampaları
HTL-2, standart olarak siyah branda
malzemesinden mamul bir ön örtü ile
teçhiz edilmektedirler.
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Menteşe (HLS-2)
Konstrüksiyonun açık olması,
örneğin tahta parçaları
gibi kirlenmelerin, mafsalın
arasında birikmesini
önlemektedir.
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Kaldırma silindirleri
2 adet kaldırma silindirinin
yerleşimleri, bir acil durdurma
anında yükleme rampasının en
uygun kararlılığı sergilemesini
sağlarlar. Hidrolik hortumları
boşta asılı değillerdir, platformun
takviye profillerinin üzerinde
sıkıca tesbit edilmişlerdir.

Stabil teknik – detayda dikkat çekici

Donanım
Platform ve lip, kaymayı
önleyen çelikten mamuldür,
platform 6/8 mm kalınlıkta, lip
ise 12/14 mm kalınlıktadır.
Daha yüksek nominal
yükler için veya sert (PU)
tekerlekli fork-liftlerin kullanımı
durumunda, platform bu
duruma uygun hale getirilebilir.
Platform alt tarafından, takviye
profilleri (S420MC) yardımıyla
koruma altına alınmıştır.
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Menteşeli/ Hidrolik lipler, 3 farklı tipte
Yükleme rampalarının lipleri, isteğe bağlı olarak
aşağıdaki tiplerde yapılmaktadırlar:
Tip R düz
(2000 mm sipariş genişliğine kadar)
Tip S eğik
(2000 mm üzerindeki sipariş genişliklerinde)
100

Tip SG müstakil lipleriyle
Farklı kamyon genişliklerine uyum sağlayabilmesi için
(HTL-2 yükleme rampalarında sürülebilir şekilde)
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Menteşe parçaları (HLS-2)
Menteşe lipli rampa menteşesi, kullanım yerine uygun yapım tarzıyla,
çok özel bir mukavemete sahiptir. 150 mm boyundaki, birbiriyle
uyumlu olarak sıralanmış, emniyetli menteşe parçaları, menteşe lipli
rampanın kendisi gibi yüksek vasıflı çelikten (J2G3) imal edilmişlerdir.
Menteşe milleri 42CrMo4’ten mamuldürler.
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HEA-profil
Kendi kendine taşıyıcı çelik ana çerçeve, ayrıca bir alt
konstrüksiyonun kullanılmasını gereksiz kılmaktadır. HEA boyuna
profilleri, çukur modelinde en uygun stabiliteyi sağlamaktadırlar.
Çukur modeli

Menteşe mili, arka
Burçların Ø 60,3 x 14,2
içindeki, oldukça büyük
ölçülendirilmiş menteşe
milleri yaklaşık Ø30 mm.
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Nominal yük/taşıma kuvveti
Hörmann yükleme rampalarının
taşıma kuvveti standart olarak
60 kN’dur (DIN EN 1398’e göre
nominal yük). Daha yüksek
nominal yüklerde, HLS-2’de
180 kN’a kadar, istek üzerine
üretilirler.
Rampa/eğim

Yüzeyler
Kumlamayla temizlenmiş ve
çift komponentli PU-boya ile
boyanmış.

Özel donanımlar
• Kaydırmaz kaplama.
• Komple çinko kaplı.
• Kenar aralıkları contalı.
• İzolasyonlu.

Hörmann yükleme rampaları,
tüm ilgili kanuni talimatlara
ve standartlara uygundurlar
ve numune testleri
yapılmıştır.

Renkler
Ultramarin mavisi (RAL 5002)
veya trafik siyahı (RAL 9017),
RAL’a uygun diğer renk tonları
istek üzerine.

Yüklenmiş platformda, EN
1398’e göre %12,5 (yaklaşık 7º).
geprüfte
Sicherheit
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Hangi yapım tarzı ilginizi çekiyor?
Size, düşünülmüş tüm metodlar ve sistemler için değişik yapım modelleri sunuyoruz. Menteşe veya hidrolik lipli
yükleme rampaları için tüm yapım varyasyonları mümkündür.
Çerçeveli model F

Geleneksel metod
Tanınmış ve denenmiş. Önceden
hazırlanmış olan açıklığa monte edilir.

Çerçeveli model F
Kendi kendini taşıyıcı çerçeve, yan
tarafları kapatılmış.
Yanlarda ve arkada kenar köşebentleri.

Arkadan görünüm

Çerçeveli model FR
Çerçeveli model FR
Kendi kendini taşıyıcı çerçeve, yan tarafları
kapatılmış. Yanlarda ve arkada kenar
köşebentleri ve ankrajlar.
Yan taraflarında ayar köşebentleri ile
teçhiz edilmiş.

Arkadan görünüm

Kutulu model B

Modern kutulu metod
Süratli ve ölçü emniyetli
Rampanın montajı sırasında
betonlanır.
Kutulu model B
Kendi kendini taşıyıcı çerçeve, 3 tarafı
kapatılmış. Yanlarda ve arkada kenar
köşebentleri ve ankrajlar.
Yan taraflarında ayar köşebentleri ile
teçhiz edilmiş.
Hazır beton parçaların arasında monte
edilebilmesi için ayar köşebentleri,
model FR’de olduğu gibi daha yükseğe
yerleştirilebilirler.
Yükleme rampası, beton dökümü sırasında
bir folyo yardımıyla korunur.
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Arkadan görünüm

Hangi metodu tercih edeceğiniz, planlamaya ve projenin durumuna
(yeni inşaat veya revizyon) bağlıdır.
Her durumda da, planlama dökümanlarımıza göre montaj verilerine
tam olarak uyulması önemlidir.
Çerçeveli model F montajı
Montaj açıklığı, inşaat sahibi tarafından,
ölçülerine uygun olarak hazırlanır ve
kenar köşebentleriyle teçhiz edilir.
Ardından yükleme rampası kolaylıkla yerine
asılır ve kaynatılır.
Beton dökülmez!

Çerçeveli model FR montajı
Montaj açıklığı, inşaat sahibi tarafından,
ölçülerine uygun olarak hazırlanır ve montaj
demirleriyle teçhiz edilir.
Ardından yükleme rampası kolaylıkla yerine
asılır, teraziye alınır ve beton dökülür.
Kaynak yapılmaz!

Kutulu model B’nin hazırbeton elemanlarla monte edilmesi, çok sayıda yükleme rampası için
Hazırbeton parçalar yerleştirilirler, yükleme
rampası oturtulur, teraziye alınır ve beton
dökülür:
Yükleme rampası komple hazırdır!
Benzer tarzda üretilebilir:
Çerçeveli model FA, sadece arka tarafında
beton ankrajlarıyla – eğer yan taraflarından
askıya alınacak ve kaynatılacak olursa.

Kutulu model B’nin ahşap alt konstrüksiyonla monte edilmesi, az sayıda yükleme rampası için
Yükleme rampası, inşaat sahibi tarafından
hazırlanan bir ahşap konstrüksiyon üzerine
yerleştirilir, tesbit edilir ve beton dökülür
– süratli, kaynak işlemi olmaksızın ve
herşeyden öte daima ölçüye tam uygun!
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Yeni yükleme rampası yerleştirilir

r
1
Eski ana çerçeve demonte edilir
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Kenar köşebentlerinden kaynatılır – hazır!

Sorunsuz revizyon için süratli metod
Çukur modeli P

Çukur modeliyle revizyon
Çukur modeli P
3 tarafı açık

Arkadan görünüm

Montaj

Mevcut montaj açıklığının uygun
olmaması durumunda, uygun adaptörler
sevkedebiliriz.
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Montaj açıklığı tam ölçülerinde hazırlanmalı ve kenar köşebentleriyle teçhiz edilmelidir.
Sevkiyatla birlikte gönderilen ayar köşebentleri, açıklığın arka tarafında monte edilirler.
Yükleme rampası artık yerleştirilebilir, teraziye alınabilir ve kaynatılabilir.

Yükleme rampalarının ölçüleri ve seviye ayarları
Seviye ayarının kontrolu
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Alt üst hareket limitleri
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Sipariş uzunluğu Montaj yüksekliği

2000

Lip uzunluğu (LL)
max.500

Lip uzunluğu (LL) max. 100
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Sipariş genişliği
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2100
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Hidroliğin, maksimum uzanmış
haliyle %12,5’. Maksimum
yükseklik ayarı farklılık
gösterebilir.
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Montaj yüksekliği (H)

B)

(B
ği
işli
en

Özel ölçüler istek üzerine.
Tüm sipariş ölçüleri için uygun
podestler ve prefabrik yükleme
kabinleri üretilebilir.

2400

Sipariş genişliği tüm sipariş uzunluklarıyla kombine edilebilirler.
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Kumandalar ve aksesuarlar

Ana kumandalar

Sistem çözümleri kendilerini kanıtlarlar
Hörmann’da ürün geliştirmeden üretime kadar herşey
tek bir elden çıkar. Bu da, menteşeli ve hidrolik lipli
yükleme rampalarının ve kapıların kumandalarının
kullanımı için, müşterek kullanım konsepti,
aynı gövde büyüklükleri, aynı kablo demetleri
kullanılması sayesinde yüksek uyumluluk anlamına
gelir. Montaj, bakım ve servis sırasındaki zaman
ve maliyet tassarrufları da Hörmann sistemlerinin diğer
belirgin özellikleridir.

420 S
HLS-2 menteşe lipli yükleme
rampaları için
• Kumanda koruma sınıfı IP 65
(su sıçramasına karşı
korumalı )
• LED-işletme göstergeleri.
• Yükleme rampalarının
deblokaj fonksiyonları için
hazırlanmış.
• Aksesuarlar için bağlantı
olanağı: Kapı deblokaj
fonksiyonu için bağlantı kiti
ve yakınlaşma şalteri,
sensörlü tekerlek takozu.

420 T
HTL-2 hidrolik lipli yükleme
rampaları için
• Kumanda koruma sınıfı IP 65
(su sıçramasına karşı
korumalı).
• LED-işletme göstergeleri.
• Yükleme rampalarının
deblokaj fonksiyonları için
hazırlanmış.
• Hidroliğin yuvasına girmesi
ve çıkması için, hareket
yönüne bağlı olarak ayrılmış
düğmeler.
• Yükleme rampasının
bekleme konumundayken
impuls verildiğinde otomatik
olarak geri dönüşü.
• Aksesuarlar için bağlantı
olanağı: Kapı deblokaj
fonksiyonu için bağlantı kiti
ve yakınlaşma şalteri,
sensörlü tekerlek takozu.

Kapı-yükleme rampası
karşılıklı kilitlemeleri
Yükleme rampaları ve
kapı-deblokaj fonksiyonları
yardımıyla.

Tekerlek takozu
Sensörlü.

Aksesuarlar

Ayaklı kolon
İlave gövde yardımıyla
maksimum 2
kumandanın montajı
için.
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Çoklu kumanda

445 S
HLS-2 menteşe lipli yükleme
rampaları için
• Kumanda koruma sınıfı IP 65
(su sıçramasına karşı
korumalı).
• Yükleme rampalarının deblokaj
fonksiyonları ve kapıların
deblokaj fonksiyonları için
hazırlanmış.
• Yükleme rampalarının bekleme
konumundayken impuls
verildiğinde otomatik olarak
geri dönüşü.

445 T
HTL-2 hidrolik lipli yükleme
rampaları için
• Kumanda koruma sınıfı IP 65
(su sıçramasına karşı
korumalı).
• Yükleme rampalarının
deblokaj fonksiyonları ve
kapıların deblokaj
fonksiyonları için hazırlanmış.
• Hidroliğin yuvasına girmesi
ve çıkması için, hareket
yönüne bağlı olarak ayrılmış
düğmeler.
• Yükleme rampalarının
bekleme konumundayken
impuls verildiğinde otomatik
olarak geri dönüşü.

460S
HLS-2 menteşe lipli yükleme
rampaları için
• Kumanda koruma sınıfı IP 65 (su
sıçramasına karşı korumalı).
• Yükleme rampalarının deblokaj
fonksiyonları ve kapıların
deblokaj fonksiyonları için
hazırlanmış.
• Yükleme rampasının bekleme
konumundayken impuls
verildiğinde otomatik olarak
geri dönüşü.
• Tekerlekli ilave brandalı veya
brandasız bir (şişirilebilir) kapı
körüğü için entegre edilmiş
kumanda.
• Final fonksiyon:
Yükleme rampasının otomatik
olarak yerine dönmesinin
ardından otomatik kapı
kilitlemesi.

460 T
HTL-2 hidrolik lipli yükleme
rampaları için
• Kumanda koruma sınıfı IP 65
(su sıçramasına karşı korumalı).
• Yükleme rampalarının deblokaj
fonksiyonları ve kapıların deblokaj
fonksiyonları için hazırlanmış.
• Hidroliğin yuvasına girmesi ve
çıkması için, hareket yönüne
bağlı olarak ayrılmış düğmeler.
• Yükleme rampasının bekleme
konumundayken impuls
verildiğinde otomatik olarak
geri dönüşü.
• Tekerlekli ilave brandalı veya
brandasız bir (şişirilebilir) kapı
körüğü için entegre edilmiş
kumanda.
• Final fonksiyon: Yükleme
rampasının otomatik olarak
yerine dönmesinin ardından
otomatik kapı kilitlemesi.

Tüm çoklu kumandaların ortak donanımları:
• Dışarıdan menü okunması ve programlama, entegre edilmiş
olan 7 haneli ve 2 satırlı gösterge sayesinde, gövde kapağı
sökülmeksizin yapılır.
• Bakım-, sirkülasyon- ve işletme saati sayaçlarıyla birlikte hata
analizi de içeren servis-menüsü.
• İşletme ve hata göstergeleri.
• Son 5 hata uyarısının okunması.

• Aksesuarlar için bağlantı olanağı:
Kapı deblokaj fonksiyonu için yakınlaşma şalteri.
Sensörlü tekerlek takozu.
Sinyal lambaları.
Işık engeli.
Rampa aydınlatması. Sürücü uyarılması

Sinyal lambası
Kırmızı-yeşil, dışarısı ve içerisi
için.

Rampa aydınlatması
Yönlendirilebilir, içerisi
için.

Sinyal lambası
Kırmızı, dışarısı ve içerisi için.

Zaman rölesi
Geciktirilmiş impuls için.
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Farklı yükleme şekilleri özel çözümler
isterler
Bizimle görüşünüz. Size yerinde danışmanlık yapar ve
kalitede, fonksiyonda, güvenirlikte ve uygun fiyatta sizin
istemlerinizi en uygun şekilde karşılayacak bir sistem
öneririz. Uzmanın bilgisine güvenin.

Hörmann özel çözümleriyle, kullanıma yönelik
yükleme ve boşaltma
HTLP-2

Hörmann HTLP-2 yükleme rampaları
Kamyonlara paralel bağlantılı
Yükleme rampasının ön tarafındaki bu yan
bağlantı sayesinde taşıma aracı, daima
yatay vaziyette kamyonun içine girebilir.
Böylece bir fork-lift yardımıyla ağır yükleri
yükleyebilirsiniz veya basit bir transpalet ile
problemsiz olarak en alttaki paletin altına
girebilirsiniz.
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HTLV-2

Hörmann HTLV-2 yükleme rampaları
Kamyonlar ve kamyonetler için 3-parçalı sürgülü
Buradaki önemli bir koşul ise, farklı
Kamyonları ve kamyonetleri tek bir
taşıtlarda ağırlık dengelemesidir.
rampada yükleyebilmek ve boşaltabilmek
“Kamyonet” konumunda ağırlık, akıllı,
– işte bu, Hörmann HTLV-2 yükleme
patentli bir hidrolik sistem tarafından,
rampasının avantajıdır!
kamyoneti aşırı yüklememek için, nominal
Kamyonlar için tam genişlikteki (2000 mm)
yük olan 20 kN ile, 1000 mm genişliğindeki
500 mm’lik hidrolik, kademesiz olarak
sürgünün üzerinde dengelenir.
sürülebilir ve kamyonetler için ise basit bir
“Kamyon” konumunda ise yükleme
kumanda değişikliğiyle 1000 mm genişlirampası, 60 kN’luk nominal yükle, “normal”
ğindeki orta parça kullanılabilir.
bir hidrolik lipli yükleme rampası olarak
kullanılır.

DOBO-sistem

Hörmann DOBO-sistem
Önce yanaşın, sonra kapıları açın
Kapalı kapılarla rampaya yanaşmak – bu,
konvansiyonel rampa çalışma durumlarına
karşın bir farklılıktır.
DOBO-sistem böylece balık, et ve diğer
dondurulmuş gıdaların mutlak hijyenik
taşınmalarını temin eder.
Gümrük maksatlı olarak ve hırsızlığı
önlemek için de DOBO-sistem, akıllı
çözümdür. Bir prefabrik yükleme kabini
entegrasyonu sayesinde bina, değişikliğe
uğramamış vaziyette kalır.
Bize danışınız!

Makaslı kaldırma platformları

Hörmann makaslı kaldırma platformları
Daima doğru seviyede
Elektro-mekanik makaslı kaldırma
platformları, yükleme sırasında güvenli
kaldırmayı ve indirmeyi mümkün kılarlar.
Platform boyuna ve çalışma bölgesine
bağlı olarak konstrüksiyon, üst üste veya
ard arda, tek veya çok makaslı olabilir.
Herbir makaslı kaldırma platformu, tam
ölçüye göre üretilir, arzu edilen kapasitede
ve donanımda.

Mobil yükleme rampaları

Hörmann mobil yükleme rampaları
Süratli yükleme ve boşaltma
Hörmann’ın mobil yükleme rampaları,
sabit yükleme rampası olmaksızın hızlı
ve kullanıma yönelik yükleme işlemlerini
mümkün kılarlar.
Eğimli çalışma, arazi ile kamyon zemininin
yükseklik farklılığını ortadan kaldırır.
Transpaletin yükleme sırasındaki yatay
konumunu, rampanın paralel kısmı sağlar.
Mobil yükleme rampaları, diğerlerini başka
yerlerde değerlendirebilmek için, sadece
tek bir transpaletli personel tarafından
kullanılır.
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Kolaylıkla rampa kurmak
Yükleme köprüsü Tip KBS

Bu yükleme köprüleri, küçük ve orta
yükseklik farklılıkları için sağlam, korozyona
karşı dayanıklı alüminyumdan yapılırlar
ve sadece bir personel tarafından
kullanılabilirler.
Aşağı indirme sırasında ayakla açılan kilit
mekanizması, yukarı kaldırma sırasında,
düşme emniyeti için, otomatik olarak
kilitlenir. Rampalar, kılavuzlama profili
içinde yanal olarak da hareket edebilirler.

Bize danışınız!
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Rampalı-yükleme platformu Tip SKB

Rampalı-yükleme platformları, yaklaşık
200 mm’ye kadarki orta yükseklik
farklılıklarını gidermekte kullanılırlar.
Bilyalı yataklı yürüme fonksiyonu sayesinde,
çelik kılavuzlama rayı içinde kolaylıkla
itilebilirler. Rampalar, ayaklı bir düşme
emniyeti sayesinde, çarpmaya karşı
donatılmışlardır. 1065 mm’nin üzerindeki
platformlarda, yaylı bir destek sayesinde
sadece bir personel tarafından kaldırılıp
indirilebilirler.

Rampalı-yükleme platformu Tip FB

Bu, yaylı-mekanik rampalı-yükleme
platformu, hassas yükseklik farklılıkları
ve yüklenmeler kapsamında çok geniş
bir ürün yelpazesi sunar. Böylece,
boyalı çelik, çinko kaplı çelik veya
alüminyumdan mamul, sabit konumlu
veya yanal hareket edebilir bir platform
elde edebilirsiniz. Kendi kendini
temizleme efekti gösteren, geniş ve aşağı
doğru açık çelik taşıma profili sayesinde
rampalar, uzun yıllar sonra da güvenilir
şekilde ve kolaylıkla çalışmayı sürdürürler.
Ve bakım gerektirmeyen yay sistemi
sayesinde, büyük platformlarda da tek
personel tarafından kullanım mümkündür.
Otomatik olarak çalışan bir düşme
emniyeti, rampaları çarpmaya karşı
güvenli olarak tutar.

Podestler ve prefabrik yükleme kabinleri
Temel
Podest, prefabrik yükleme kabininin
temelini oluşturur. HLS-2 veya HTL-2
yükleme rampası çukur model olarak süratli
ve basitçe yerleştirilir. Yükleme rampasının
altındaki boş bölüm, düşük kodlu bir
yükleme yan duvarının altına sürülmesine
olanak sağlar.

Her türlü yükleme durumu için
Hörmann podestleri 90º açıyla bina
önünde yerleştirilebilirler.
Aynı zamanda, daha fazla manevra
kabiliyeti sağlayabilmek için 30, 45 veya
60º açılarla testere dişi görünümünde de
podest yerleştirmeleri gerçekleştirilebilir.

Hörmann podestleri standart olarak tam
daldırma çinko kaplamadan yapılırlar.

Komple bir prefabrik yükleme kabini
aşağıdaki bölümlerden oluşur:
• Podest yükleme rampasıyla birlikte.
• Duvar ve tavan döşemesi.
• Yükleme açıklığı, kapı örtüsüyle birlikte.

Bir binanın yerleşim değişikliği veya
taşınması sırasında podestler, süratle
sökülebilir ve takılabilirler.

Menteşe lipli yükleme rampaları HLS-2 için

Komplike yükleme birimi
Prefabrik yükleme kabinleri, holün
önünde yerleştirilirler. Bunun anlamı:
hol, dış duvarlarına kadar tam olarak
değerlendirilebilir.
Hörmann prefabrik yükleme kabinleri, eğer
hollerin içinde dahili rampaları tesis etme
olanağı yoksa veya rampalarda aşağı iniş
öngörülmemişse, daima iyi bir tercih haline
gelirler.

Hidrolik lipli yükleme rampaları HTL-2 için

Açılı yerleşim
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Prefabrik yükleme kabinleri, yükleme
rampası ve körükler ile birlikte komple
Mallar korunmuş vaziyette yüklenir
Isı izolasyonlu Hörmann endüstriyel kapılarıyla bağlantılı olarak
prefabrik yükleme kabinleri, sıcaklıktan etkilenen malların
yüklenmeleri için özellikle tavsiye edilirler.
Burada kamyonları hem 90º açılı olarak, hem de yana doğru dar
açılı olarak yanaştırabilirsiniz.
Prefabrik yükleme kabinlerini, tekil üniteler veya sıralanmış düzen
halinde ve aynı zamanda yükleme rampasız ara geçiş tarzı olarak
da imal ediyoruz.

Ekonomik ve stabil:
Trapez sacla kaplamalı.
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Isı ve ses izolasyonlu:
Sandöviç panel döşemeli.

Müşteriye özel istekler için:
Bina sahibince yapılacak cephe
kaplamaları için çerçeve konstrüksiyonlu.

Hızlı çözüm:
Basitçe binanın önüne yerleştirilir
Önce

Sonra

Mallar korunmamış vaziyette açıkta ve depo çalışanları direkt kötü
hava şartlarına karşı açıklar.

Dışarıdan görünüm:
Çift katlı ve kemerli plakalardan mamul,
ışık geçiren çatılı.

Prefabrik yükleme kabinleri sayesinde personel ve mallar en uygun şekilde
korunmuş vaziyetteler.

Çevre sıcaklığına karşı hassas mallar için:
DAS-3, şişirilebilen körük ile

Az yere en uygun kullanımlı olarak:
Testere dişi tarzı yerleşim.
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Komple bir program
Özel yükleme istasyonunuz için farklı donanım
olanaklarından bir demet sunuyoruz:
Basit menteşe lipli rampadan sinyal lambalarına,
dayanma tamponundan yürüme güvenlikli podest
merdivenine kadar. Hepsi daha fazla çalışan ve
manevra güvenliği ve konfor için, uygulama deneyimli.
Bize danışınız!

Pratik ilave donanımlar

Dayanma tamponları, en yüksek malzeme
kalitesinde.
Yükleme istasyonlarını, kamyonların yanaşmaları
sırasındaki dayanma kuvvetlerine karşı güvenli bir
şekilde korurlar.

22

Montaj plakaları
Dayanma tamponları
için. Yükleme kapaklı
rampalar için konsol
olarak da kullanılırlar.

Koruma plakası
Dayanma tamponları
için takviye ve
mükemmel koruma.

İşaretleme direkleri
Manevrayı
kolaylaştırmak için
uyarı işaretleriyle
birlikte. Rampasız
düzenlemeler için iyi
bir yatırım.

Yanaşma yardımcıları
Çift olarak, çinko kaplamalı.
Sürücüyü ve taşıtı yanaşma
sırasında yönlendirir.

- 18°

Alt giriş yeri örtüsü
Alt giriş yerini uzun süre
kirlenmeye karşı korur.

Podest merdivenleri
Kaydırmayan, çinko kaplamalı
merdiven profillerinden mamul
ve güvenli trabzanlı.

Rampa aydınlatması
Yönlendirilebilir. Kamyon yükleme
bölümünün yeterli seviyede
aydınlatılması için.

Tekerlek takozu
Kamyonu kaymaya karşı
emniyete alır.

Sinyal lambaları
Örneğin sensörlü tekerlek
takozu, optik sensör ya da
kapı veya körük kumandası ile
bağlantılı şekilde uyarı veya
seyir fonksiyonlu.
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Hörmann körüklerini ortaya koyan özellikler:
Görünüm ve ekonomiklik
Çepeçevre iyi korumalı
Hörmann körükleri, yüklenen malları dış
hava koşullarına karşı korurlar, enerji
maliyetlerinden tasarruf sağlarlar, hava
cereyanını ve böylece hastalıklara bağlı
olarak iş kayıplarını önlerler.
Yükleme rampalarıyla kombine edilmiş
haldeyken sundurmalara ve rampa ön
düzenlerine gerek bırakmazlar.
Hörmann brandalı kapı körükleri tüm
kamyon büyüklüklerine uygundurlar ve
böylece üniversal olarak kullanılabilirler.
Çinko kaplamalı, gerdirmeli bir çerçevenin
üzerinde monte edilmiş olan yüksek vasıflı
tavan ve yan brandaları, stabil, esnek ve
yırtılmaya karşı dayanıklı bir konstrüksiyon
oluştururlar.

Döner kollu- veya makaslı kollu
konstrüksiyon
Döner- veya makaslı kollar, ön ve arka
çerçeveleri birleştirirler. Esnektirler ve
böylece çarpma hasarlarını önlerler.
Düzensiz yanaşma durumunda bile etkin
bir izolasyon sağlanır. Özellikle güçlü
makaslı kol konstrüksiyonu paralel olarak
gerdirilir ve yükleme işleminden sonra da
döşemeyi gergin halde tutar.
Makaslı çerçeve konstrüksiyonu aynı
zamanda ara geçiş- veya derinleştirilmiş
tarzı da mümkün kılar.

Döner kol
Brandalar ve konstrüksiyon, rahat montaj
sağlayan,vidalanabilir münferit parçalar
halinde üretilirler. Böylece değiştirilmeleri
sorunsuz ve ekonomiktir.
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Makaslı kol

Tavan ve yan brandalar
Yan brandalar sadece esnek olmak
zorunda değillerdir, aynı zamanda
yeterli derecede enine gerginliği de
sağlamalıdırlar. Hörmann bunu modele
bağlı olarak ya ilgili özel branda malzemesi
(monofilament), ya da brandaların arasına
entegre edilmiş yaprak yaylar kullanarak
sağlar.
İyi görünen seyir çizgileri sürücünün
yanaşmasını kolaylaştırırlar.
Üst ve yan döşemeler
Tutucu profilin içine kolayca geçirilebilmesi
için, yüksek frekans kaynağı ile kaynatılmış
yuvarlak çubuklarla. Üst döşeme su
tahliyeli.
Döşemenin kolayca sürülmesi

Ölçüyü kamyon belirler!
Körüğün ölçüsünü kapı değil, kamyon
belirler!
Kendi kendinize sorunuz:
• Hangi büyüklüklerdeki kamyonlar
yanaşıyorlar?
• Farklı büyüklüklerdeki kamyonlar
aynı yükleme istasyonunda mı
yükleme yapmalılar?
• Hangi tip mallar yüklenmektedir ?
Ön açıklığınız için gerekli olan ölçüyü
itinayla tesbit ediniz. Ancak böylece en
uygun körüğe ulaşırsınız.
Standart genişlikler: 3350 / 3500 mm
Standart yükseklikler: 3500 / 3750 mm
(ara geçiş modeli 4500 mm yükseklikte).
İdeal durumda körük, kamyondan 850 mm
daha yüksek ve 1000 mm daha geniş
olmalıdır.

Uzun bir üst branda, aynı zamanda küçük
kamyonlar için de iyi bir koruma sağlar,
ancak yüksek kamyonlarda yükleme
açıklığının içinde kalır. Yaklaşık 150 mm’lik
bir üst bindirme idealdir.

A
A

B
C

B
C

Branda genişliğiyle montaj derinliğinin
doğru kombinasyonu, en uygun körüğü
ortaya çıkartır. Hörmann kapı körüklerinde
500 mm’lik montaj derinliği, güvenliğini
pratik olarak kanıtlamıştır. Müşteri isteğine
bağlı olarak kapı körükleri tip DS, 600 mm
montaj derinliğiyle yapılmaktadırlar.
Kapı körüklerinin montajı için kapı açıklığı,
kapı körük genişliği - 200 mm’den daha
geniş olamaz.

Ölçüler
Tip DS
Yan branda genişliği X1
B = 3350
Net ön genişlik

Tip DT

600

700

650

2150

1950

2050

2300

2100

2200

100
X2

Y1

B = 3500

Net ön genişlik = Körük genişliği – (2 x Yan branda genişliği)
Tip DS/DT
Üst branda yüksekliği X2
H = 3500
H = 3750
H = 4500*

Net ön yükseklik Y2

Tip DT

900

1000

1200

1350

2500

2400

2200

2050

2750

2650

2450

2300

3500

3400

3200

3050

H

X1

Y1
Y2

Net ön yükseklik = Körük yüksekliği – Üst branda yüksekliği – 100 (Drenaj)
*Yüksek model

Ölçüler mm olarak

B
T = B - 200 mm
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Sağlam standart varyasyon:
Kapı örtüsü Tip DS
DSL

DSS

DSS-G

Renkler
Üst ve yan brandalar
Grafit siyah,
RAL 9011’e benzer (standart)
Bazalt gri, RAL 7012’ye benzer
Enzian mavi, RAL 5010’a benzer
Dayanma çizgileri
beyaz
sarı
Yan giydirme
Grafit siyah,
RAL 9011’e benzer (standart)

•
•
•
•
•
•
Standart tarz
Döner kollu rampa modeli

Makaslı kollu rampa
modeli

Monofilament’ten mamul yan brandalar
Körük DS’nin, yaklaşık 3 mm kalınlığındaki
yan brandaları enine mukavemetlerini,
dokumanın içinde yer alan Monofilamentçubuklardan alırlar.
600 veya 700 mm genişliklerde üretilirler.

Makaslı kollu ara
geçiş modeli

Üst brandalar
Üst brandalar daha fazla yük taşırlar ve
bu nedenle de daha güçlüdürler. İsteğe
bağlı olarak üst brandalar, yan taraflarında
kesilmiş olarak veya %100 üste bindirmeli
şekilde komple genişlikleri boyunca lamelli
olarak da üretilebilir. 900, 1000 veya
1200 mm yüksekliklerde üretilirler.

Yanlardan kesilmiş

Hö

an
rm

n

lamelli

an
rm
Hö

n

Yan brandalar
Polyester-monofil iplikten mamul iki katlı
taşıyıcı dokuma, her iki taraflı olarak PVC
kaplanmış, 3 mm kalınlıkta, yüzey ağırlığı
yaklaşık 3900 gr/m².
Üst branda
Polyester-multifil iplikten mamul iki katlı
taşıyıcı güçlendirilmiş dokuma, her iki taraflı
olarak PVC kaplanmış, 3 mm kalınlıkta,
yüzey ağırlığı yaklaşık 3700 gr/m².
Yan ve üst giydirmeler
Polyester iplikten mamul taşıyıcı dokuma,
her iki taraflı olarak PVC kaplanmış.
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İyi bir yatırım:
Körük Tip DT
DTL

Döner kollu rampa
modeli

DTS

DTS-G

Makaslı kollu rampa
modeli

Fazla kullanılan her şey, aynı zamanda
uzun süre de dayanmalıdır.
Her saat yükleme yapılan yerlerde
Hörmann kapı körükleri, özellikle
yüksek vasıflı brandaları sayesinde
en doğru tercihtir. Temin maliyetleri,
fazla kullanım miktarlarında, minimize
edilmiş bakım maliyetleri sayesinde
kendilerini çok hızlı amorti ederler. Bir
yanaşma hasarının ardından bir yaprak
yay, komple yan brandaları değiştirme
zorunluluğu olmaksızın, süratle ve kolayca
değiştirilebilir.

Makaslı kollu ara
geçiş modeli

Yaprak yaylar için yapılmış olan cepler yüksek
frekansla kaynatılmışlardır. Böylece kesinlikle
yırtılmaz bir bağlantı oluşmuştur.

Renkler
Üst ve yan brandalar
Grafit siyah,
RAL 9011’e benzer (standart)
Bazalt gri, RAL 7012’ye benzer
Enzian mavi, RAL 5010’a benzer
Yosun yeşili, RAL 6005’e benzer
Dayanma çizgileri
beyaz
sarı
turuncu
kırmızı
Yan giydirme
Grafit siyah,
RAL 9011’e benzer (standart)
Bazalt gri, RAL 7012’ye benzer
Enzian mavi, RAL 5010’a benzer
Yosun yeşili, RAL 6005’e benzer

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Yan brandalar, üst branda
Polyesterden mamul özel dokumalı, her iki
taraflı olarak PVC kaplanmış, yüksek frekans
kaynaklı branda malzemesi ve yüksek
gerilme kuvvetli, 2 mm kalınlıkta, çinko
kaplamalı çelik yaprak yaylar.
Yüzey ağırlığı yaklaşık 2000 gr/m².
Yan brandalar 650 mm genişlikte.
Üst brandalar 900, 1000, 1200 veya
1350 mm yükseklikte üretilebilirler
Yan ve üst giydirmeler
Polyester iplikten mamul taşıyıcı dokuma,
her iki taraflı olarak PVC kaplanmış.
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Özel çözümler
Size, ihtiyacınıza en uygun olanı öneriyoruz.
Sarılabilir üst brandalar

Yanaşan taşıtların yükseklik farklılıkları çok
büyükse, ilave bir sarılabilir üst branda
kullanılması çözüm olabilir.
Bu, manuel olarak kullanılabilir veya bir
elektrikli motor ile de teçhiz edilebilir.
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Derinleştirilmiş körük

Açık bir rampada dış hava koşullarının
zarar verici etkisi çok büyüktür.
Özel olarak derinleştirilmiş tarzlar, kamyon
ile hol açıklığı arasındaki büyük mesafeyi
örtebilmek için, taşıta kadar çekilerek
uzatılabilirler. Çok sayıda makaslı kollu bu
özel konstrüksiyon, aynı zamanda elektrikli
olarak da çalıştırılabilir.

Sökülebilir zemin örtüsü

Bir ara geçiş modelinde, alttan geçen hava
ceryanına karşı koruma sağlayabilmek için,
bir zemin örtüsü kullanılır. Gerekli olduğu
durumda süratle yerine asılabilir ve en
uygun korumayı sağlar.

Kapı örtüsü Tip DDF
Çok yüksek kamyonlarda, tavan da birlikte büyüyor
Kamyon yukarıya pompalanıyor – tavan da yükseliyor…

DDF

Renk
Sentetik brandalar
Grafit siyah, RAL 9011’e benzer.
Dayanma çizgileri
Trafik beyazı, RAL 9016’ya benzer.

•
•

Özellikle esnek tavan konstrüksiyonu
Yüksek kamyonların yüklenmesinde veya
jumbo-taşıtların yukarıya pompalanmasında,
tavan da esnek olarak yükselir. Böylece
hiçbirşey hasar görmez.
Basit ve çok esnek
Dayanma yüzündeki özellikle yırtılmaz
brandalarle birlikte, köpük malzemesi
doldurulmuş yan yastıklar, sert manevralara
karşın uygun çözümdür. Düzgün olmayan
yanaşmalarda bile yanal yastıklar,
hasarlanmadan yol verirler. Konstrüksiyon
iskeletsizdir ve bu nedenle de çok hafiftir ve
süratle monte edilebilir.

Konstrüksiyon ve kalite detayları
Yan yastıklar %100 FCKWiçermeyen PU-köpük malzemesiyle
doldurulmuşlardır ve stabil ana
çerçeveyle birlikte çok dayanıklı bir
birim haline gelmişlerdir.

Yan brandalar
Polyester-monofil iplikten mamul iki katlı
taşıyıcı dokuma, her iki taraflı olarak PVC
kaplanmış, 3 mm kalınlıkta, yüzey ağırlığı
yaklaşık 3900 gr/m².

Brandalar, yastıkların yan
giydirmeleriyle yüksek frekansla
kaynatılmışlardır ve bu nedenle
inanılmaz derecede dayanıklıdırlar.

Üst branda
Polyester-multifil iplikten mamul iki katlı
taşıyıcı güçlendirilmiş dokuma, her iki
taraflı olarak PVC kaplanmış, 3 mm
kalınlıkta, yüzey ağırlığı yaklaşık 3700
gr/m².

Ölçüler
3400 x 3500 x 500 mm (G x Y x D)
Ön açıklık:
2200 x 2500 mm (G x Y)

Yan ve üst giydirmeler
Polyester iplikten mamul taşıyıcı dokuma,
her iki taraflı olarak PVC kaplanmış.
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Şişirilebilir kapı körükleri
Kamyon için hava yastığı
Yüksek kalite
Uzun ömür
Şişirilebilir Hörmann kapı körüğü, farklı
büyüklüklerdeki kamyonlara tam olarak
uyum sağlar. Bu sayede mükemmel bir
örtme sunar ve dış hava sıcaklıklarının
holün içine sızmasını büyük ölçüde
engeller. Bu körükler özellikle soğuk hava
depoları için ve yükleme süreleri uzun olan
durumlarda önerilir.
Sistem-avantajı
Kamyonun yanaşmasından hemen sonra
vantilatör, kamyonu çepeçevre saran kapı
körüğünü şişirir ve yükleme bölümünü
birkaç saniye içinde tam olarak izole eder.
Yükleme işleminden ve vantilatörün
kapatılmasından sonra yastıklar,
içlerinde bulunan gergi ipleri ve karşıağırlıklar yardımıyla yine süratle geri
çekilirler. Ara geçiş modelleri, yastıkların
şişirilmemiş olduğu durumda, binanın
içine engellenmemiş vaziyette ara geçişi
sağlarlar.

Yanaşılır…
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2-kat yararlı
Yastıkların alt kenarlarındaki küçük hava
aralıkları, sabit basınç oluşmasını sağlarlar.
Aynı zamanda kamyon üzerinde bulunan
su birikintileri de üflenerek uzaklaştırılırlar.

DAS-3

Tavan ve yan giydirmeler
Isı izolasyonlu çelik panellerden mamul,
20 mm kalınlıkta, tercihe göre beyaz
aluminyum (RAL 9006’ya benzer)
veya gribeyaz (RAL 9002’ye benzer),
yuvarlatılmış softline-görünümlü eloksallı
aluminyum köşe profilleriyle.
Esnek ön çizgiler
Polyester-monofil iplikten mamul iki katlı
taşıyıcı dokuma, her iki taraflı olarak PVC
kaplanmış, yaklaşık 3 mm kalınlıkta, grafit
siyah (RAL 9011’e benzer).
Şişirilebilir yastıklar
Dış hava şartlarına karşı dayanıklı, sürekli
elastik ve yüksek frekans kaynaklı branda
malzemesi, grafit siyah (RAL 9011’e
benzer).

Rampalı model DAS-3
Standart büyüklük
3600 x 3550 x 850 mm (G X Y X D)
Bekleme konumunda ön açıklık
3100 x 3150 mm (G X Y)
şişirilmiş yastıklarla
2400 x 2550 mm (G X Y)
Özel büyüklükler istek üzerine.
İsteğe bağlı olarak, şişirilebilir üst yastık
yerine elektrikli olarak sarılabilir branda.

…ve ardından çepeçevre izole edilir.

DAS-G-3

DAK-3

Ara geçiş modeli DAS-G-3
Standart büyüklük
3600 x 4700 x 850 mm (G X Y X D)
Bekleme konumunda ön açıklık
3100 x 4300 mm (G X Y)
şişirilmiş yastıklarla
2400 x 3700 mm (G X Y)
Özel büyüklükler istek üzerine.
İsteğe bağlı olarak, şişirilebilir üst yastık
yerine elektrikli olarak sarılabilir branda.

Askılı mallar için: DAK-3
Tip DAK-3, sandöviç giydirmeli sabit yan
yastıklardan ve şişirilebilir üst yastıktan
oluşan avantajlı bir kombinasyondur. Bu
kapı körüğü özellikle, tekstil ürünleri gibi
asılabilir mallar veya örneğin frigorifik
kamyonlarda et nakliyeleri için tavsiye
edilir. Köpük malzeme ile doldurulmuş yan
yastıklar, yan taraflardan mükemmel izole
ederler. Yükseklik boyunca, şişirilebilir
üst yastık sayesinde yükleme açıklığı,
malları konveyörler yardımıyla direkt olarak
gönderebilmek için tamamen boş kalır.
Sabit üst yastıklı kapı körüklerine karşıt
olarak Tip DAK-3’te bir kamyon üst kapağı
rahatsızlık vermez.

Rampalı model DAK-3
Standart büyüklük
3600 x 3500 x 350/850 mm (G X Y X D)
Bekleme konumunda ön açıklık
2400 x 3100 mm (G X Y)
şişirilmiş yastıklarla
2400 x 2500 mm (G X Y)
Özel büyüklükler istek üzerine.
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Özel kullanım için
yastıklı kapı körükleri
Bu projelerde bir uzamanın
danışmanlığına ihtiyaç vardır
Hörmann yastıklı kapı körüklerinin kullanımı
için genel olarak yanıtlanması gereken
sorular:
• Kendi araç portföyünüz nelerden
oluşmaktadır?
• En çok hangi sevkiyatçıların
kamyonları yanaşmaktadır ?
Çünkü herşey tam olarak uyum içerisinde
olmalıdır. Yastıklı körüklerin uygulama
alanları özellikle sabit kasalı kamyonlar ve
ayrıca konteynerli yüklemelerdir.
Güvenli yanaşmış, iyi izole edilmiş
Doldurma ve boşaltma işlemi için, önceden
açılmış kapaklarıyla, yanaşma sırasında
maks. 50 mm sıkışabilen, hava bölümleriyle
dolu köpük malzeme yastıklarına dayanır.
Bu nedenle uygun takozların doğru bir
şekilde takılması gerekmektedir!

DFH

Tip DFH
Sabit üst branda, yaklaşık aynı ölçülerdeki
küçük kamyonlar için.
Standart büyüklük 2800 x 2500 mm (G x Y)

Yastıklı körük özellikleri:
Konteynerin dış kısmı ile açık kapı
arasındaki alan körük ile kapatılır. Ama
böylece yükleme açıklığı daralır ve bu
nedenden dolayı bu körükler tamperli
kamyonlar için uygun değildir.
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DFC

Tip DFC
Sabit üst brandalı, farklı yüksekliklerde
küçük kamyonlar ve yüksek yükleme
kapılı holler için.
Standart büyüklük 2800 x 3000 mm (G x Y)

DAH

Yastık formları

Yastık renkleri
300

Düz form
(yan yastıklarda)

300

Açılı form (W)
(yan yastıklarda)
300
250

300

450

Tip DAH
Kamyon yüksekliğine uyum sağlaması için
ayarlanabilir üst yastıklı.
Standart büyüklük 2800 x 2700 mm (G x Y)

siyah,
• Grafit
RAL 9011’e benzer (standart)
gri, RAL 7012’ye benzer
• Bazalt
Enzian
mavi, RAL 5010’a benzer
• Yosun yeşili,
RAL 6005’e benzer
•
Dayanma çizgileri
• beyaz
• sarı
• turuncu
• kırmızı

380

Yastıklar
Yastıklar %100 FCKW-katkısız PU-köpük
malzemeyle doldurulmuşlar ve entegre
edilmiş hava bölmeleri sayesinde daha
esnektirler. Stabil ana çerçeveyle ve elyaf
takviyeli sentetik brandalardan mamul
yüksek vasıflı giydirmeyle birlikte yastıklar,
çok kullanışlı bir birim oluştururlar.
Yastıkların dayanma yüzeyleri, yüksek
frekans kaynaklı polyester bantlarla
tüm genişlik boyunca ilave olarak
güçlendirilmişlerdir ve böylece aşınmaya
karşı dayanıklı ve uzun ömürlüdürler.
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Hörmann endüstriyel kapı sistemleri
Lojistik alanı için özel

Hörmann seksiyonel kapıları
Çelikten ve aluminyumdan mamul, tek cidarlı ve çift cidarlı. Hızlıseksiyonel ve T30 yangına karşı koruma kapısı olarak da yapılmaktadır.

Hörmann sarmal kapıları
Çelikten ve aluminyumdan mamul, tek cidarlı ve çift cidarlı, seri olarak
motorlu. Hızlı sarmal kapı olarak da yapılmaktadır.

Hörmann hızlı-sarmal kapıları HSR
Temassız sarılma tekniği. Açılma hızı: maksimum 2,0 m/sn.

Hörmann hızlı açılımlı kapıları
Esnek örtülü, dikey veya yatay açılan.
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Hörmann, her proje için ekonomik çözüm
olarak, doğru kapı ve yükleme sistemini
sunar.

Hörmann sarmal ızgaraları
Çelik, paslanmaz çelik ve aluminyumdan mamul.
Seri olarak motorlu.

Hörmann katlanır kapıları
Çelikten ve aluminyumdan mamul, tek cidarlı ve çift cidarlı.
Hızlı katlanır kapı olarak da, aluminyumdan yapılmaktadır.

Hörmann yangına/dumana karşı koruma kapıları
Çelikten mamul T30 ve T90 kapaklar ve kapılar ile çelikten veya
aluminyumdan mamul, büyük yüzeyli camlı T30/F30 ve T90/F90 kapılardan
oluşan geniş bir program.

Hörmann sürmeli bahçe kapıları
Çelikten mamul, kendi kendini taşır.
Eşgörünümlü yan kapılar ve çit
parçaları da yapılmaktadır.

Bunlardan başka, programda
yer alanlar:Sürme kapılar,
pandül kapılar ve şerit
perdeler.
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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, Belçika

Hörmann Beijing, Çin

Hörmann Inc. Vonore TN, ABD

Hörmann, uluslararası pazarda, bütün önemli yapı elemanlarını kendisi üreten

GARAJ KAPISI MOTORLARI

tek ﬁrmadır. Bu yapı elemanları en çağdaş teknolojilerin uygulandığı fabrikalarda

ENDÜSTRİYEL KAPILAR

üretilmektedir. Avrupa pazarının bütününü kapsayan satış ve servis ağı ve

(Baskı no 06.06) 85 022 TR/P - - Basım tanhi 08.06

Hörmann: Koşulsuz Kalite

YÜKLEME TEKNOLOJİSİ

Amerika ve Çin pazarlarındaki varlığı sayesinde Hörmann yüksek kaliteli yapı
ÇELİK KAPILAR

elemanları için uluslararası arenada güçlü bir ortağınızdır.
www.hoermann.com

KAPI KASALARI

Ödün vermeyen kalitesi ile birlikte…

