
Made in
Austria

Dvižna zapornica 60+
Dvižna zapornica 50
Zanesljiv in učinkovit nadzor dovoza

Verzija 01-2022

Made in
Austria



HOLLER PRO dvižna zapornica 60+
Izdelujemo učinkovite in kakovostne sisteme za nadzor in varovanje dovozov tako za industrijske obrate kakor tudi večje javne 
površine. Avtomatska zapornica HOLLER PRO 60+ je primerna za zaprtje dovoza do 6 m širine in se s sodobnim dizajnom lepo sklada 
z okoljem.

Konstrukcija in varnost

Širina prehoda    max. 6 m

Čas odpiranja oz. zapiranja (90°) 4–8 sek. 

Napajanje    230V/24 V

Tok     max. 15 A

Maksimalna moč   300 W

Pogonska tehnologija                     Plug & Play

Navor    600 Nm

Dimenzije ohišja (S/G/V) 500 x 300 x 1.260 mm

Razred zaščite   IP 54

Temperaturno območje –20 °C do +55 °C

Teža    okoli 90 kg

Moderno ohišje z utripajočo LED-lučjo

Utripajoča LED-luč je vgrajena v robustno ohišje, ki zagotavlja dobro vidljivost na daljšo 
razdaljo in ne zahteva veliko vzdrževanja. Prav tako so na ohišje pritrjene fotocelice, ki so 
učinkovit varnostni sistem za zaščito pred naletom.

Preprosto vzdrževanje 

S ključavnico varovana vratca za vzdrževanje omogočajo enostaven dostop do pogonskega 
sklopa in ostale elektronike.

Dvižna zapornica z varnostno letvijo in LED-osvetlitvijo  

Da bi zagotovili karseda veliko varnost, je spodnja stran dvižne zapornice opremljena z 
aktivno kontaktno letvijo. Prav tako dodatno varnost zagotavlja prašno barvana zapornica 
v rdečo-beli barvi. Zahvaljujoč posebni LED-osvetlitvi je maksimalna vidljivost zagotovljena 
tudi ponoči. LED-osvetlitev je opcijsko na voljo tudi s funkcijo rdečo-zelene semaforizacije.

Električni in mehanski dodatki

LED-osvetlitev

revizijska vratca

ključavnica

fotocelica

dvižna zapornica
varnostni trak

naležni steber

Pogon in krmiljenje
Naši pogoni imajo visok navor in izjemno nizko porabo energije. Visok navor namreč zagotavlja optimalno zanesljivost delovanja tudi 
v ekstremnih vremenskih razmerah.
Dvižna zapornica vključuje integriran krmilnik, ki je skozi vratca v okvirju enostavno dostopen za vzdrževalna in nastavitvena.

Prašno barvanje in barvna paleta 
Odpornost na vremenske vplive in praske ter enostavno vzdrževanje so le nekatere prednosti dvižne zapornice HOLLER PRO 60+, ki 
jo prašno barvamo v lastni lakirnici

RAL 5010 encijan modra RAL 7016 antracit siva RAL 7047 siva telegrey RAL 9006 aluminij bela

RAL 6005 mah zelena RAL 7030 kamnito siva RAL 8001 oker rjava RAL 9010 čista bela

RAL 6009 jelka zelena RAL 7040 siva fenster RAL 9005 črna RAL 9016 prometna bela

Izbira barve po želji ob povpraševanju
 Tukaj prikazane barve se lahko razlikujejo od barv na končnem izdelku.

Certificiranje 
Dvižni zapornici HOLLER PRO 60+ in HOLLER PRO 50 sta izdelani po visokih standardih kakovosti in izpolnjujeta vse veljavne 
zahteve in norme evropskega standarda CE. 

 z LED-osvetlitev za dvižno zapornico (rdeča ali rdeče-
zelena)

 z Indukcijska zanka

 z Kontaktna letev za dvižno roko

 z Nihajna zaščita do 5 m

 z Zaščita pred nedovoljenim vstopom

HOLLER PRO 50 dvižna zapornica za ročno upravljanje 
Ročna HOLLER PRO 50 dvižna zapornica je modernega izgleda in je primerna za zaprtje dovozov do širine 5 m. 
Robustni steber iz pocinkanega jekla je prašno barvan v rdeči barvi (izbira barve po želji ob povpraševanju). Nanje je pritrjena plinska 
vzmet, katera zagotavlja še posebej gladko odpiranje zapornice.  Dvižna roka (65 x 80 mm) iz aluminija je prašno barvana v beli barvi 
in polepljena z dobro vidno rdečo folijo. Zapornica je v odprtem oz. zaprtem položaju varovana s profilnim cilindrom. 
Na voljo so naslednji mehanski dodatki: drogovi za vgradnjo v beton, ključavnica namesto profilnega cilindra, ključavnica s “Kaba-
cilindrom”.
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Naše družinsko podjetje od leta 1992 v Leitringu na jugu Avstrije izdeluje visokokakovostna vrata in ograje 
iz aluminija.

Radovednost in strast do tehnologije nas vedno znova motivirata. Naš inženirski tim razvija inovativne 
rešitve z najnovejšo tehnologijo, hkrati pa se ukvarja z modernizacijo obstoječih izdelkov in načinov dela. 
Rezultat kombinacije ročnega dela in moderne tehnologije so posebej prikrojene rešitve za našo široko 

ponudbo različnih izdelkov.

Naši visokokvalificirani delavci spremljajo vsak projekt od svetovanja in načrtovanja do izdelave in dobave, 
s celovito podporo pa skrbimo za stranke tudi po zaključku projekta. 

Holler, vrata in ograjni sistemi d.o.o.

Nakupovalno središče Rudnik
Ukmarjeva ulica 4
1000 Ljubljana
Slovenija
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