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Innowacja i styl
Samonośna brama przesuwna HOLLER PRO ECO łączy w sobie solidne rzemiosło i maksymalną funkcjonalność. Opracowane 
specjalnie profile aluminiowe oraz zastosowanie wysokiej jakości materiałów to gwarancja długotrwałego użytkowania, 
bezpieczeństwa i najwyższej jakości. Dostosowane do potrzeb rozwiązania w atrakcyjnych cenach harmonijnie dopasowują się do 
otoczenia i podnoszą atrakcyjność. Produkcja bram przemysłowych wykorzystuje najnowocześniejsze rozwiązania zintegrowanych 
standardów Przemysłu 4.0 w jednej z najnowocześniejszych fabryk bram przesuwnych Europy.

Budowa

Tabela wymiarów
Samonośna brama przesuwna HOLLER PRO ECO dostarczana jest standardowo z wysokościami 1.000, 1.250, 1.500, 1.800, 2.000, 
2.250 oraz 2.500 mm.

Szer. między 
słupami

Całkowita dł. 
bramy Szyna jezdna Profile 

pionowe Pas górny Słup 
podtrzymujący Słup najazdowy

3.000 4.400

HST 28
137 x 200 mm

HST 30
100 x 60 mm 

HST 29
120 x 65 mm

Słup najazdowy Pojedyńczy4.000 5.600

5.000 6.600

6.000 8.100

Pojedyńczy Pojedyńczy

7.000 9.100

8.000 10.600

9.000 11.600

10.000 13.100

Szyna jezdna

HST 28 
szer. x wys. 137 X 200

Wykonanie
Brama przesuwna HOLLER PRO ECO dostępna jest w pięciu różnych standardowych wariantach.

 z Skręcana lub spawana konstrukcja ramowa z aluminium (szyna i rama – zob. tabela wymiarów).

 z Skrzydło bramy z filarami grubości ramy. Wypełnienia osadzane w segmentach.

 z Prześwit 100 mm: Wysokość standardowo podawana wraz z prześwitem.

 z Maks. rozstaw prętóe 110 mm – podwyższone bezpieczeństwo.

 z Wewnętrzne prowadnice rolek w górnym pasie.

 z Wewnętrzne rolki bieżne.

 z Połączenie przedniej i tylnej podstawy rolek (stal).

 z Wyśrodkowana listwa zębata zintegrowana z profilem szyny, chroniona przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi i 
zabrudzeniami.

 z Słupki zderzeniowe i trzymające w płycie podstawowej, pojedyncze i podwójne.

 z Maks. 250 cykli dziennie

 z Pod względem wizualnym i technicznym – możliwość połączenia z innymi produktami z naszego asortymentu (furtki, płoty, 
skrzynki na listy, itd.).

Aluminium – wytrzymałe, do wielu zastosowań

Przy ciężarze 2,7 g/cm³, aluminium ma wagę trzy razy niższą niż stal. Dzięki temu zarówno rolki bieżne, jak i nośne, a prócz tego, 
także i napęd, doświadczają znacznie niższych obciążeń. Dzięki gładkiej, czystej powierzchni, aluminium pozwala na wysokiej 
jakości powłoki malarskie. Aluminium daje się poddawać recyklingowi prawie w 100% (możliwość stopienia), co przyczynia się w 
znacznym stopniu do ochrony środowiska.
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Wyposażenie elektryczne  (przykłady) Wyposażenie mechaniczne  (przykłady)

Certyfikaty i wyróżnienia
Brama przesuwna HOLLER PRO ECO jest produkowana ściśle zgodnie z normami jakości, i spełnia wszystkie wymagania 
odnośnych norm i dyrektyw. 

Bezpieczeństwo

Skręcana aluminiowa rama oraz dostarczana na życzenie listwa zębata zapewniają maksimum bezpieczeństwa i ochrony. W razie 
awarii zasilania dalsza praca możliwa jest dzięki baterii awaryjnej. Ręczne bramy wyposażone są dodatkowo w zamek opracowany 
specjalnie dla bram przesuwnych. Wszystkie produkty wytwarzane są zgodnie z najnowszymi wymaganiami CE oraz normą dla 
bram EN 13241-1. W miejscach szczególnie istotnych dostępne są warianty wyposażenia takie, jak pakiet HOLLER PRO Safety Plus, 
bezdotykowa listwa styków, rozpoznająca przeszkody odpowiednio wcześnie przed zderzeniem.

Powłoka proszkowa i kolory 
Brama przesuwna HOLLER PRO ECO posiada wysokiej jakości powłokę proszkową, nakładaną w naszym zakładzie. Najwyższa 
odporność na warunki atmosferyczne, łatwość utrzymania i odporne na zarysowania powierzchnie to piękno i jakość na lata.

Napęd
System napędów HOLLER Inline zyskuje sobie klientów pierwszorzędną jakością, prostą konstrukcją i 
wysoką stabilnością. Ładny słupek napędowy zapewnia miejsce dla napędu i elementów sterujących, 
zapewniając dobrą ochronę przed pogodą i wandalizmem. Zintegrowany sygnalizator diodowy 
podnosi bezpieczeństwo przejazdu.

 z Wysokość słupka: 3 m do 10 m.

 z Ciężar bramy: do 750 kg.

 z Czas pracy: do 70%.

 z Prędkość: do 10,8 m/min.

Nadajnik ręczny Przełącznik 
kluczowy

Pętla indukcyjna Moduł GSM Roczny, tygodniowy
zegar sterujący

Zamek kodowy Listwa zębata Listwa zębata Zamek
ze sprężynowym

językiem

Blokada bramy Podkłady pod słupy

RAL 5010   RAL 6005   RAL 6009  RAL 7016  

RAL 7040  RAL 7047   

RAL 7030  

RAL 9005  RAL 9006 

RAL 9010   

RAL 8001  

RAL 9016   Inne kolory dostępne na życzenie.
Przedstawione kolory mogą różnić się od kolorów gotowej powłoki.
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Profil 30 x 30 mm

Profil 30 x 30 mm Mata podwójna lekka Typ 656 Profil 30 x 30 mm Pręt pełny Ø= 25 mm
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Państwa partner na miejscu
Holler POLSKA Sp.. z o.o. 
Szarych Szeregow 2
PL 33-100 Tarnow

Tel.  +48 733 791 167

info@holler.pl 
www.holler.pl

Jesteśmy przedsiębiorstwem rodzinnym; od roku 1992. produkujemy w naszym zakładzie w Leitring na 
południu Austrii wysokiej jakości aluminiowe bramy i płoty.

Ciekawość i zamiłowanie do techniki stanowią dla nas napęd i motywację. Nasz zespół inżynierski 
opracowuje innowacyjne rozwiązania zgodne z najnowszą wiedzą techniczną, stawiając jednocześnie czoła 
optymalizacji istniejących produktów. Wynikiem połączenia najlepszego rzemiosła i najnowocześniejszej 

technologii są dostosowane do potrzeb rozwiązania w zakresie szerokiej oferty produktowej.

Nasz wysoce wykwalifikowany zespół przeprowadzi każdy projekt, od doradztwa, przez planowanie 
i dogranie szczegółów technicznych, aż do dostawy, i wesprze Państwa także po zakończeniu projektu, 

oferując kompletne usługi serwisowe.


