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1. Zawartość dostarczonego zestawu

Dostarczony zestaw powinien zawierać następujące 
elementy:

1. Skrzydło bramy wraz z:
- w opcji ręcznej: uchwytem i zamkiem
- w opcji przygotowanej do montażu automatyki: 

tylko listwą zębatą (moduł 4).tylko listwą zębatą (moduł 4).

2. Słup prowadzący z zestawem rolek
3. Słup końcowy
4. Zestaw rolek tylnych z płytą montażową
5  Tylną rolkę podporową*  

* Tylko dla bram ze światłem wjazdu większym niż 6,5 m
5. Tylną rolkę podporową*. 



2. Wymagane akcesoria

Wymagane akcesoria:

1. Miarka1. Miarka
2. Poziomica zwykła lub laserowa
3. Karbowana rura osłonowa (peszel) o Ø25 lub większej
4. Wiertarka udarowa;
5. Kotwy chemiczne M16x200 lub dłuższe - 18 (14*) szt5. Kotwy chemiczne M16x200 lub dłuższe 18 (14 ) szt
5. Płaskie podkładki DIN 9021 dla M16 – 32 (*28) szt
6. Płaskie podkładki DIN 125 dla M16 - 4 szt*
7. Nakrętki sześciokątne M16 DIN 934 – 18 szt

* Dla bram ze światłem wjazdu mniejszym niż 6 m



3. Fundamenty



4. Informacje dodatkowe dotyczące montażu

 Przygotuj fundamenty zgodnie z rysunkiem na poprzedniej stronie.

 Bramy ze światłem wjazdu poniżej 6,5 m nie wymagają tylnej rolki podtrzymującej.

 Głębokość fundamentów należy dobrać zgodnie z lokalną głębokością przemarzania,
ale powinna ona wynosić przynajmniej 1200 mm.

ó ć Osie wszystkich fundamentów muszą znajdować się w jednej linii.

 Fundamenty należy wykonać z betonu klasy B25 lub lepszej.

ś ć Przewody elektryczne należy umieścić w peszlach, nawet w przypadku montażu
bramy ręcznej. Dzięki temu ulepszenie bramy w przyszłości będzie znacznie łatwiejsze.
Peszle powinny wystawać na 10 cm nad powierzchnią przyszłego fundamentu.

 Gdy beton stężeje, należy zamontować
w fundamentach kotwy chemiczne 
M16x200 (lub dłuższe). 
Kotwy muszą wystawać nad beton 
przynajmniej 8 cm.

 Na każdej kotwie należy umieścić 
podkładkę i nakrętkę.



5. Montaż słupa prowadzącego

Słup prowadzący wraz z podstawą należy 
ś ć k h humieścić na kotwach zamocowanych w 

głównym fundamencie, a następnie dokręcić 
za pomocą nakrętek i podkładek.

l ż i ć idłNależy pamiętać o prawidłowym 
wypoziomowaniu podstawy.



6. Montaż wózka tylnego

óWózek tylny wraz z podstawą montażową należy 
umieścić na kotwach zamocowanych w głównym 
fundamencie, a następnie dokręcić za pomocą 
nakrętek i podkładek.

Wózki należy przykręcić na tym samym 
poziomie.



7. Montaż słupa końcowego 

Słup końcowy należy umieścić na kotwach zamocowanych
f d d k ć k kw fundamencie, a następnie dokręcić za pomocą nakrętek

i podkładek.

Słup końcowy powinien zostać umieszczony na tym
i i ł dsamym poziomie co słup prowadzący.



8. Montaż skrzydła

Przed montażem skrzydła na wózkach należy
zdjąć przednią zaślepkę z rolką.



8. Montaż skrzydła

Skrzydło należy przesunąć na wózkach. Potem sprawdzić, czy wózki gładko poruszają
się wewnątrz prowadnicy i czy rolki stabilizacyjne prawidłowo pracują wewnątrz
kątownika.
Jeśli nie, należy wyregulować wyrównanie rolek i wózków.

Jeśli elementy działają poprawnie, należy z powrotem zamontować przednią
zaślepkę.



9. Montaż tylnej rolki podtrzymującej*

Rolkę podporową należy umieścić na kotwach zamocowanych w tylnymRolkę podporową należy umieścić na kotwach zamocowanych w tylnym
fundamencie, a następnie dokręcić za pomocą nakrętek i podkładek.

Rolka podporowa powinna być umieszczona stycznie do dolnej
płaszczyzny szyny jezdnej bramy.płaszczyzny szyny jezdnej bramy.

* Tylko dla bram ze światłem wjazdu większym lub równym 6,5 m



10. Regulacja geometrii*

Jeśli rolka przedniej zaślepki nie znajduje się na płytce pozycjonującej słupa 
końcowego,  geometrię bramy należy wyregulować za pomocą śruby g , g ę y y y g p ą y
rzymskiej.

Jeśli brama działa poprawnie, montaż uznaje się za zakończony.

Należy pamiętać o systematycznym przeglądzie bramy.

* Tylko dla bram ze światłem wjazdu większym lub równym 6,5 m


