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Innowacja i styl
Samonośna brama przesuwna HOLLER PRO Classic łączy w sobie solidne rzemiosło i maksymalną precyzję i wyjątkową estetykę. 
Opracowane specjalnie profile aluminiowe oraz zastosowanie wysokiej jakości materiałów to gwarancja długotrwałego użytkowania, 
bezpieczeństwa i najwyższej jakości. Dzięki licznym, twórczym i innowacyjnym możliwościom konstrukcyjnym brama HOLLER 
PRO Classic harmonijnie dostosuje się do swojego otoczenia, podnosząc atrakcyjność posesji. Produkcja bram przemysłowych 
wykorzystuje najnowocześniejsze rozwiązania zintegrowanych standardów Przemysłu 4.0 w jednej z najnowocześniejszych fabryk 
bram przesuwnych Europy.

Budowa

łożyskowane rolki
bieżne

niewidoczny, 
zgodny z normami 
napęd liniowy z 
sygnalizatorem

łatwo dostępny
napęd

nachylone boki 
profilu

połączone podpory 
rolek bieżnych

Plug & Play, 
gotowe urządzenie, 

dostarczane na palecie

cynkowana 
ogniowo płyt
podstawowa

wypełnienie 
mocowane trwale 

i klejone
in-house

Pulverbeschichtung

samonośna 
konstrkcja ramowa

integrowana prowadnica
aluminiowa

Tabela wymiarów
Samonośna brama przesuwna HOLLER PRO Classic standardowo dostarczana jest w wysokościach 1.000, 1.250, 1.500, 1.800, 
2.000 oraz 2.250 mm. Na życzenie bramy są dostarczane na wymiar i ponadwymiarowe.

Wys. filarów Długość skrzydła 
bramy Szyna bieżna Ramn Filar trzymający Filar zderzeniowy Stężenie 

skośne
3.000 4.300

HST 4 80 x 60 Pojedyńc
zy

Pojedyńc
zy

Nie
4.000 5.300

5.000 6.500

6.000 8.000

7.000 9.000

8.000 10.500

HST 3 100 x 100 Pojedyńc
zy

Pojedyńc
zy Nie9.000 11.500

10.000 13.300

11.000 14.300
HST 3/7 100 x 100 Pojedyńc

zy
Pojedyńc

zy Nie
12.000 15.800

13.000 16.800

HST 3/7 100 x 100 4-krotne Pojedyńc
zy Tak

14.000 18.500

15.000 19.500

16.000 21.000

17.000 22.500

18.000 23.500

2x HST 3/7 200 x 100 4-krotne Podwójne Tak
Podwójne

19.000 25.000

20.000 26.000

21.000 27.500

22.000 28.500

23.000 30.000

24.000 31.000

25.000 32.500

Szyna bieżna

HST 4 
B x H 117 x 200

Rama                                  
80 x 60 mm

HST 3
B x H 150 x 211

Rama
100 x 100 mm

HST 3/7
B x H 150 x 350

Rama
100 x 100 mm

2x HST 3/7
B x H 300 x 350

Rama
100 x 200 mm

Wykonanie
Das HOLLER PRO Schiebetor Classic ist in verschiedenen Ausführungen standardmäßig lieferbar.

 z Spawana rama z aluminium (szyna bieżna i rama – zob. tabela wymiarów).

 z Skrzydło drzwi ze słupkami grubości ramy. Wypełnienia umieszcza się w segmentach.

 z Pas górny seryjnie wyposażony w listwę prowadzącą dla rolek.

 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 Skrzydła bram o wysokości powyżej 10 mm dostarczane są w dwóch częściach. Zestaw zawiera wszystkie materiały mocujące do 
wykonania połączenia.

 z Maks. 250 cykli dziennie dla bram do 12 m.

 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.

Rozwiązania indywidualne
Bramy z charakterem zawsze przyciągają wzrok – niezależnie od tego, czy są okrągłe, czy kanciaste – jeśli są wykonane z 
nowoczesnych materiałów. Nasz zespół inżynieryjny przejmuje wdrożenie techniczne wymagań klienta, a dzięki dostosowanym 
do potrzeb rozwiązaniom takim, jak frezy, grawery laserowe, oświetlenie diodowe, logo, itd., brama staje się naprawdę wyjątkowa.

Frez niepowlekany Frez powlekanyFrez powlekany Grawer laserowy z blachą i 
podkreśleniem barwnym

centralne 
przeniesienie siły 
za pomocą pręta 

zębatego w profilu 
szyny bieżnejl

Pręt
30 x 30 mm

Pręt okrągły
Ø 25 mm

Pręt okrągły 
pełny

Ø 25 mm

Mata podwójna
lekka

Typ 656

Mata podwójna
Ciężka

Typ 868

Blacha 
perforowana

Ø 10 mm 
Ø 20 mm

Blacha 
perforowana

□ 10 mm
□ 20 mm

Blacha gładka
2 mm

Dane w mm



Wyposażenie elektryczne (przykłady)

Wyposażenie mechaniczne (Beispiele)

Teleskopowa brama przesuwna 
Zapewniając oszczędność ok. 40% miejsca, przesuwne 
bramy teleskopowe HOLLER stanowią sprytne rozwią-
zanie w przypadku ograniczonego miejsca na ruch 
bramy. Brama taka potrzebuje znacznie mniej miejsca 
niż inne warianty bram przesuwnych, albowiem dzięki 
trzyczęściowej konstrukcji daje się ona schować teles-
kopowo.

Liczne kombinacje i opcje wyposażenia, połączone z 
wysokowydajnymi systemami sterowania i napędami, 
umożliwiają tworzenie indywidualnych rozwiązań na 
każdą sytuację. Nasze teleskopowe bramy przesuwne 
mogą być także wykonane skośnie, tj. dostosowane do 
przebiegu działki.

Schiebetor Schrägbau  
W przypadku nachylenia terenu do 25% dostosujemy 
naszą konstrukcję z użyciem odpowiednich napędów.

Tłumiki promieniowe lub opatentowany system szyny 
chwytającej dla skośnie ustawionych bram zapewniają 
maksymalne bezpieczeństwo. Tłumik hamuje bramę 
w stanie zwolnionym. Zabezpieczenie przez szynę 
powoduje uruchomienie blokady mechanicznej jak 
tylko prędkość ruchu bramy (np. wskutek usterki 
napędu) przekroczyłaby określoną wartość graniczną. 
Brama zatrzyma się natychmiast.

Kozły na różnych wysokościach
Brama przesuwna HOLLER PRO Classic jest produkowana ściśle zgodnie z normami i spełnia wszystkie wymagania odnośnych 
standardów i dyrektyw.

Bezpieczeństwo

Spawana rama aluminiowa oraz dostarczona na życzenie listwa zębata zapewniają maksimum bezpieczeństwa i ochrony. W razie 
awarii zasilania praca możliwa jest dzięki zintegrowanemu pakietowi akumulatorów (montowany seryjnie do 12 m). Bramy 
obsługiwane ręcznie wyposażone są ponadto w specjalny zamek dla bram przesuwnych. Wszystkie produkty są wykonane zgodnie 
z najnowszą wiedzą techniczną, wymaganiami norm CE oraz standardem EN 13241-1. W przypadku stref szczególnie wrażliwych 
dostępne są dodatkowe opcje wyposażenia, np. system HOLLER PRO Safety Plus, bezdotykowa listwa rozpoznająca przeszkody 
przed zderzeniem.

Powłoka proszkowa i kolory 
Brama przesuwna HOLLER PRO Classic opatrzona jest wysokiej jakości powłoką proszkową, nanoszoną w naszym własnym zakładzie.
Maksymalna odporność na warunki atmosferyczne, łatwa pielęgnacja i powierzchnie odporne na zadrapania gwarantują piękno i 
jakość na lata.

Napęd
System napędów HOLLER Inline zdobywa zaufanie klientów dzięki doskonałej jakości, prostej budowie 
i wysokiej stabilności. Piękny słupek napędowy zapewnia miejsce dla napędu i elementów sterujących, 
chroniąc je optymalnie przed wpływem czynników atmosferycznych i przed wandalizmem. Zintegrowany 
sygnalizator diodowy zapewnia maksymalne bezpieczeństwo w strefie przejazdu.

 z Wysokość słupków: 3 m do 25 m.

 z Ciężar bramy: do 3.000 kg.

 z Czas pracy: 70% do 100%.

 z Prędkość: 10,8 m/min do 30 m/min.

Nadajnik ręczny Przełącznik 
kluczowy

Pętla indukcyjna Moduł GSM Roczny / godniowy 
zegar sterujący

Zamek kodowy

Listwa zębata Połączenie z płotem Tłumik promieniowy Blokada bramy Kozły na różnych 
wysokościach

RAL 5010 RAL 7016 RAL 7047 RAL 9006

RAL 6005 RAL 7030 RAL 8001 RAL 9010

RAL 6009 RAL 7040 RAL 9005 RAL 9016
Weitere Farben auf Anfrage.

Przedstawione kolory mogą odbiegać od rzeczowystych kolorów Państwa powłoki.



Blacha perforowana  Ø 10 

Blacha perforowana 20 x 20 mm Mata podwójna lekka Typ 656 Pręt 30 x 30 mm wystający ze stężenia-
mi skośnymi

Pręt 30 x 30 mm wystający ze stężeniami 
skośnymi

Blacha  B1

Pręt 30 x 30 mm

Pręt 30 x 30 mm ze stężeniami skośnymi
Picture 1
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Picture 5

Picture 6

Picture 8



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.

Holler POLSKA Sp.. z o.o. 
Szarych Szeregow 2
PL 33-100 Tarnow

Tel.  +48 733 791 167

info@holler.pl 
www.holler.pl

Państwa partner na miejscu


