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Innowacyjność i styl
Brama obrotowa HOLLER PRO Classic łączy w sobie najlepsze technologie produkcji, niebywała stabilność i maksymalną precyzję. 
Specjalnie opracowane profile aluminiowe oraz zastosowanie najlepszej jakości materiałów to gwarancja długotrwałej eksploatacji, 
funkcjonalności i niepowtarzalnej estetyki. Sprawdzone, masywne zawiasy obrotowe zgodnie ze standardem przemysłowym 
sprawiają, że każda brama obrotowa „unosi się” praktycznie w ciszy, nie zaniedbując przy tym porządnej ochrony obiektu. Produkcja 
bram odbywa się zgodnie z najnowocześniejszymi technologiami w systemie Przemysłu 4.0 w jednej z najnowocześniejszych fabryk 
w Europie.

Budowa

Zawiasy

Słupek mocujący

cynkowana gniowo 
płyta podstawowa

Słupek zderzeniowy

osadzone 
i klejone wypełnienie

Powlekanie proszkowe w 
naszym zakładzie

spawana 
konstrukcja ramowa

Wbudowany zamek
z dociskiem

Na przykładzie obsługiwanej ręcznie bramy obrotowej  HOLLER PRO Classic

cynkowana
ogniowo płyta 

podstawowa

 z Spawana konstrukcja ramowa.

 z Masywne zawiasy.

 z System nakrętek w słupku mocowania, w celu 
bezstopniowej regulacji wysokości zawiasów.

 z Proste połączenie elektryczne.

 z Regulacja prędkości i czasu ostrzeżenia.

 z Możliwość dostosowania zachowania w przypadku 
przeszkód.

 z Maks. szer. 12 m, maks. wys. 5 m

 z Łatwy montaż. 

 z Różne możliwości zastosowania.

 z Wygoda codziennego użytkowania

 z Powolny start i powolny stop.

 z Estetyczna i nowoczesna.

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 rócz tego, także 
i napęd, doświadczają znacznie niższych obciążeń. Dzięki gładkiej, czystej powierzchni, aluminium ozwala na wysokiej jakości powłoki 
malarskie. Aluminium daje się poddawać recyklingowi prawie w 100% (możliwość stopienia), co przyczynia się w znacznym stopniu 
do ochrony środowiska.

Bezpieczeństwa i ochrony. Ręczne dwuskrzydłowe bramy obrotowe są dodatkowo wyposażone w specjalnie opracowany rygiel dolny 
służący blokadzie w pozycji zamkniętej. Wszystkie produkty wytwarzane są zgodnie z najnowszymi wersjami norm CE oraz zgodnie z 
normą dla bram EN 13241-1.

Bezpieczeństwo

Napęd
Napęd zewnętrzny HOLLER 30 oraz HOLLER 50 

 � Zasilanie 24 V dla bram jedno- i dwuskrzydłowych o szerokości 3 do 5 m (dla dwuskrzydłowych do 
10 m).

 � Sterownik umieszczony w eleganckiej obudowie, chroniony przed działaniem czynników 
atmosferycznych i zabrudzeniami.

 � Napęd podłączony do sterownika w układzie trójżyłowym.

 � Ograniczone potrzeby konserwacji dzięki chronionemu przed czynnikami zewnętrznymi montażowi 
elektromagnetycznego napędu wrzeciona.

 � Stała kontrola ruchu bramy za pomocą enkodera, umożliwia optymalne sterowanie fazami ruchu 
powolnego.

Sygnalizato

odporna na warunki 
zewnętrzne
obudowa napędu

 Zamek elektryczny

 � Napęd 24 V dla bram jedno- i dwuskrzydłowych. Szerokość do 3,5 m (dwuskrzydłowe do 7 m)

 � Elektromagnetyczny silnik przekładniowy, „prawie niewidoczny“, wbudowany w fundament.

 � Sterownik ukryty w estetycznej obudowie, chroniącej przed warunkami pogody i otoczenia.

 � Napęd podłączony do sterownika w układzie trójżyłowym.

 � Bariera świetlna, sygnalizator i możliwość podłączenia różnych elementów wykonawczych - seryjnie.

 � Sygnalizator diodowy zintegrowany ze słupkiem zderzeniowym podnosi bezpieczeństwo przejazdu

Unterflurantrieb HOLLER 35 

Ukryty napęd

Sygnalizator

Zamek elektryczny

Sterownik

Sterownik

Sterownik

Zamek elektryczny

HOLLER 30
HOLLER 50



Pręt
30 x 30 mm
80 x 20 mm

Mata 
Ø 25 mm

Podwójna Pręt 
okrągły 

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

dla napędu zewnę-
trznego lub ukrytego

Sterownik 
Plug&Play w słupku

 � Haltepfosten oder Antriebspfosten, Stahl, 250 x 150 mm, verzinkt, pulverbeschichtet, oben 
geschlossen für Blinklichtrahmen 260 x 160 mm.

 � Steuerungstechnik im Stahlpfosten verbaut, geschützt vor Witterung und Vandalismus.

 � Blinklicht aufgebaut und der Pfostengröße angepasst, oder Blinkleuchte für bauseitigen 
Pfosten.

 � Lichschranken fertig verbaut.

Wyposażenie elektryczne  (przykłady)

Wyposażenie mechaniczne  (przykłady)

Certyfikacja i wyróżnienia
Brama obrotowa HOLLER PRO Classic jest produkowana zgodnie z rygorystycznymi normami jakościowymi, i spełnia wymagania 
odnośnych standardów i dyrektyw.

Powłoka proszkowa i malowanie
Brama obrotowa HOLLER PRO Classic wyposażona jest w wysokiej jakości powłoką proszkową, wykonywaną w naszym własnym 
zakładzie. Maksymalna odporność na warunki pogodowe, łatwość konserwacji i powierzchnie odporne na zarysowania to gwarancja 
piękna i jakości na lata.

Nadajnik ręczny Przełącznik 
kluczowy

Pętla indukcyjna Moduł GSM Rygiel 
dolny

Zamek 
kodowy

Listwa zębata Połączenie z płotem Ukryty zamek,
wzmocniony

Blokada bramy Wrzutnia na klucz

RAL 5010 RAL 7016 RAL 7047 RAL 9006

RAL 6005 RAL 7030 RAL 8001 RAL 9010

RAL 6009 RAL 7040 RAL 9005 RAL 9016

Inne kolory na życzenie.
Przedstawione kolory mogą różnić się od kolorów gotowych powłok.

Wykonanie 
Brama obrotowa HOLLER PRO Classic dostępna jest standardowo w wielu wersjach.

Ramy

Brama obrotowa HOLLER PRO Classic
Do 5 m szer. skrzydeł
Do 2,5 m wys.
Rama HST 10, 80 x 60 mm
 

Brama obrotowa HOLLER PRO Extra++
Pow. 5 m szer. 
skrzydeł, pow. 2,5 m wys.
Rama HST 9, 100 x 100 mm

Rozwiązania indywidualne
Bramy z charakterem zawsze przyciągają wzrok, niezależnie od tego, czy są zaokrąglone, prostokątne, czy poprzez wykorzystanie 
różnych nowoczesnych materiałów. Nasz dział inżynierii przejmie zadanie wdrożenia technicznego wymagań klienta. Dzięki 
dostosowanym do potrzeb rozwiązaniom takim, jak frez, grawer laserowy, oświetlenie diodowe, logo, wypełnienia, itd., brama. 
stanie się naprawdę wyjątkowa. 

Frez bez powłoki Otwarty grawer laserowyFrez z powłoką Grawer laserowy z blachą, 
podkreślony odpowiednim kolorem

Wstępny montaż
Elementy napędu i sterownika są dostarczane wstępnie zmontowane. Montaż okablowania i przyłączy ułatwia instalację i 
podłączenie na miejscu, ograniczając jednocześnie ryzyko popełnienia błędów przy montażu.

HOLLER Plug&Play
Dzięki zastosowaniu techniki Plug&Play, podłączenie staje się łatwe, a brama od razu nadaje się do użytku. Całość elementów 
sterujących zostaje zamontowana w słupku już w zakładzie. Montaż na miejscu przebiega wygodnie i szybko.

Opcje podłączenia



Pręt 30 x 30 mm Mata podwójna lekka Typ 656

Extra++ - pręty o różnych szerokościach

Blacha perforowana □ 20 mm

Pręt  30 x 30 mm z wzmocnieniami skośnymi Pręt  30 x 30 mm z wzmocnieniami 

Blacha  über Rahmen innen und außen

Pręt  80 x 20 mm
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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

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.


