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Szlaban HOLLER PRO 60+
Dostarczamy wydajne i wysokiej jakości systemy do zabezpieczania i kontroli dróg dojazdowych dla zakładów przemysłowych i 
publicznych powierzchni komercyjnych. Automatyczny szlaban HOLLER PRO 60+ jest odpowiedni dla szerokości wjazdów do 6 m i 
harmonijnie wtapia się w otoczenie dzięki nowoczesnemu wzornictwu i technologii.

Budowa i bezpieczeństwo

Szerokość szlabanu    max 6 m

Czas otwierania i zamykania (90°)  4 - 8 sek.

Zasilanie     230V/24V

Pobór prądu maks.    15 A

Maksymalna moc    300W

Technologia napędu    Plug&Play

Moment obrotowy    600 Nm

Wymiary obudowy (szer./głęb./wys.)            500 x 300 x 1260 mm

Stopień ochrony    IP 54

Zakres temperatur    -20 °C do +55 °C

Waga ok.    90 kg

Nowoczesny design obudowy z oświetleniem LED

Lampa ostrzegawcza LED zintegrowana z odporną na uderzenia obudową zapewnia 
widoczność z dużej odległości i jest wyjątkowo łatwa w konserwacji. Uchwyty do 
fotokomórek mocowane są bezpośrednio do obudowy. Fotokomórki to skuteczny system 
zabezpieczający przed niepożądanym dostępem. 

Łatwa konserwacja 

Drzwi inspekcyjne są wyposażone w wygodny zamek i zapewniają łatwy dostęp do prze-
kładni i silnika w celach konserwacyjnych.

Ramie szlabanu z zabezpieczeniem przed przytrzaśnięciem i 
oświetleniem LED

Aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo, spód ramienia szlabanu jest wyposażony w 
aktywną listwę bezpieczeństwa. Czerwono-biała powłoka proszkowa barierki zapewnia 
dobrą widoczność w ciągu dnia. Dzięki specjalnemu oświetleniu LED zapewniona jest 
maksymalna widoczność również w nocy. Oświetlenie LED jest również dostępne 
opcjonalnie z funkcją czerwonej/zielonej sygnalizacji świetlnej.

Akcesoria elektryczne i mechaniczne

Podświetlenie LED

Drzwi rewizyjne

Zamek

Aktywna listwa bezpiec-
zeństwa

Ramie szlabanu

Aktywna listwa bezpieczeństwa

Ramie szlabanu

Podpora ramienia

Napęd i sterowanie 
Napęd przekonuje wysokim momentem obrotowym i wyjątkowo niskim zużyciem energii. Wysoki moment obrotowy gwarantuje 
optymalną niezawodność działania nawet w ekstremalnych warunkach pogodowych. Bariera zawiera zintegrowany sterownik z tech-
nologią enkodera, który jest łatwo dostępny do prac konserwacyjnych i regulacyjnych przez drzwi inspekcyjne obudowy.

Kolorystyka
Bariera HOLLER PRO 60+ posiada wysokiej jakości powłokę proszkową, którą nakładamy we własnej fabryce. Maksymalna odporność 
na warunki atmosferyczne, łatwa pielęgnacja i odporne na zarysowania powierzchnie gwarantują piękno i jakość na długie lata.

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 zamówienie. 
Przedstawione tu kolory mogą różnić się od kolorów powłoki

Certyfikaty i wyróżnienia
Szlabany HOLLER PRO 60+ oraz szlabany 50 produkowane są zgodnie z surowymi normami jakościowymi i spełniają wszystkie 
wymagania obowiązujących norm i wytycznych.

 z oświetlenie LED - czerwone lub czerwono-zielone

 z pętla indukcyjna

 z aktywna listwa bezpieczeństwa zainstalowana w dolnej 
krawędzi ramienia szlabanu

 z wspornik wahadłowy do 5 m

 z Ochrona przed prejściem pod ramienim, ochrona 
przed przejściem nad ramienim

Szlaban HOLLER PRO 50 obsługiwany ręcznie
Nowoczesna i łatwa w obsłudze ręczny szlaban HOLLER PRO 50 jest odpowiedni dla wjazdów o szerokości do 5 m. Bariera działa 
wyjątkowo płynnie dzięki zintegrowanej sprężynie gazowej.
Solidne słupki wykonane ze stali ocynkowanej są malowane proszkowo na czerwono. Lekki aluminiowy wysięgnik ramienia (65 x 80 
mm) jest pomalowany na biało i ma wyraźnie widoczny czerwony pasek bezpieczeństwa. Opcjonalnie możliwe jest lakierowanie w 
kolorze bramy. Szlaban można zablokować w pozycji zamkniętej i otwartej za pomocą zamka / blokady. Dostępne są następujące 
akcesoria mechaniczne: słupki ustalające do zabetonowania, zamek trójkątny zamiast zamka pod wkładkę patentową, zamek 
przygotowany pod wkładkę Kaba.

Pochwyt

Słup podpierający ramie

Ramie szlabanu Pasy bezpieczeństwa

Sprężyna gazowa

Słup 
podtrzymujący

Podświetlenie LED

Szlaban zamknięty

Szlaban otwarty



 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.
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