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Greitaeigiai vartai
Ekonomiškai transporto logistikai

Saugūs bei atsparūs vartai su SoftEdge profiliu



2

Du vertikalių greitaeigių vartų panaudojimo variantai :
permatomas paviršius, esant normaliai aplinkos 
temperatūrai ir su uždara varčia šaldymo sandėliuose.
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Apgalvoti sisteminiai sprendimai
Vartai, pavaros ir valdymo įrenginiai 
yra tiksliai vieni su kitais suderinti. 
Šis kokybės reikalavimas pasiekiamas
tikrinant atskirus komponentus 
kiekviename gamybos etape iki pat 
paskutinio patikrinimo. 

Greitesni ir pažangūs
Nuolat mūsų aukštos kvalifikacijos 
technikų atliekami patobulinimai,  
taip pat ir platus rinkos reikalavimų 
žinojimas įgyvendina ekonomiškų greitai 
besidarinėjančių konstrukcijų pripažinimą. 
Geriausias to pavyzdys yra naujoji 
SoftEdge vartų karta. 

Hörmann greitaeigiai vartai
Tai daugiau nei vien tik greitis
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Greitas servisas
Plačiai išvystyto mūsų serviso tinklo dėka 
mes visada esame šalia Jūsų. Tai didžiulis 
privalumas, norint Jūsų vartus patikrinti, atlikti 
techninį aptarnavimą ar remonto darbus. 

Kompetentinga konsultacija
Patyrę savo srities specialistai-konsultantai lydės Jus 
nuo objekto planavimo pradžios aiškinantis techninius aspektus 
iki statybos objekto pridavimo. Visą darbinę medžiagą galite gauti 
atspausdintą arba bet kuriuo metu rasti interneto tinklalapyje 
 www.hoermann.com

Garantija, kad originalias Hörmann 
atsargines dalis vartams, pavaroms ir 
valdymo įrenginiams galėsite įsigyti 
dar 10-ties metų laikotarpyje.

Greitis, patikimumas, saugumas 
ir ekonomiškumas - tuo pasižymi  
Hörmann pramoninių vartų sistemos.

10 METŲ
GARANTIJA ATSARGINIŲ 

DALIŲ TIEKIMUI 
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Nuo nebrangaus bazinio modelio iki 
nepriekaištingos angų apsaugos. 

Šioje plačioje programoje rasite 
permatomus vartus su vertikaliai arba 
horizontaliai besidarinėjančia lanksčia 
varčia, taip pat susukamus, segmentinius 
bei sulankstomus vartus – patikimam angos 
uždarymui.

Norint angą uždaryti dieną ar naktį mes 
siūlome rinktis lanksčius greitaeigius vartus.
Juos taip pat galima derinti ir su susukamais 
bei segmentiniais vartais.

Hörmann greitaeigiai vartai atitinka 
aukštus Europos normos DIN EN 13241-1
saugumo standartus.  

Hörmann greitaeigiai vartai 
Platus pasirinkimas vidui ir išorei

Greitaeigiai vartai su lanksčia varčia 
Greiti ir atsparūs.

Greitaeigiai segmentiniai vartai 
Gera izoliacija ir daug variantų.

Greitaeigiai sulankstomi vartai AFA
Tvirti aliumininiai vartai.

Greitaeigiai susukami vartai HSR
Greitis ir puiki išvaizda.
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Dar didesnis lanksčių vartų
varčios stabilumas 

Aliuminio profiliai 
vartų tipui V5015 SE 
Nebrangūs varčios stabilizatoriai suteikia 
galimybę  remonto metu greitai ir lengvai 
pakeisti varčios segmentus.

Greitaeigiai vartai su lanksčia varčia
Tvirti, greiti ir ekonomiški

Hörmann greitaeigiai vartai pasižymi 
aukšta medžiagų kokybe ir saugiu 
ilgalaikiu veikimu. 
Priklausomai nuo to, ar Jūs norėsite 
sureguliuoti  transporto srautą, pagerinti 
klimatą patalpoje ar taupyti energiją 
greitaeigius vartus galėsite eksploatuoti 
tiek viduje, tiek išorėje,

Dauguma bazinės įrangos vartų turi 
kontaktoriaus valdymo funkciją. 

Kad vartai suteiktų kuo daugiau komforto
ir veiktų kaip galima ilgiau, mes Jums 
siūlome naudoti kintamo dažnio valdymo 
įtaisą. 

Apsaugos nuo vėjo profilis iš 
aliuminio vartų tipui V6015 TR
Esant didelei vėjo apkrovai ar 
subatmosferiniui slėgiui, mes Jums 
rekomenduojame šiuos papildomus 
aliumininius apsaugos nuo vėjo profilius.

Apsauga nuo vėjo iš elastingo plieno 
vartų tipams V5030 SE, V6030 SE 
su šoniniais dvigubais ratukais varčioje, 
kad vartai veiktų tyliai ir apsaugotų nuo ko 
stipresnio vėjo.

 Tokiu būdu Jūsų vartai bus atsparesni didesnei vėjo keliamai apkrovai 

NAUJIENA
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SoftEdge minkštos briaunos su integruota apsauga 

nuo kritimo ar atsitrenkimo dėka Hörmann greitai 

besidarinėjantys vartai SE yra dar saugesni ir ypatingai 

ekonomiški. Taip geriau apsaugomi žmonės, išvengiama 

apgadinimų ir prastovų, nereikalingas brangiai kainuojantis 

remontas. Užtikrinamas nenutrūkstamas  darbas ir gamybos 

procesas. Dar vienas argumentas renkantis šią ekonomišką  

vartų sistemą: dėl greito atsidarymo ir visų pirma dėl greito 

užsidarymo žymiai sumažėja šilumos nuostoliai ir darbo 

vietoje jaučiamas mažesnis skersvėjis. 

SoftEdge minkšta briauna su 
integruota apsauga profilio 
centre. Svarbūs privalumai: 
apsauga nuo purvo ir 
drėgmės, jokiu apgadinimų  
po atsitrenkimo. Priežiūros 
nereikalaujanti sistema!

SoftEdge 
Neginčijamų privalumų turintis profilis 

VertikaIioje padėtyje 
šis minkštas SoftEdge profilis 
yra ypatingai lankstus, todėl  
žmonių sužalojimai ir turto 
apgadinimai beveik neįmanomi.

Horizontalioje padėtyje 
su pertvaromis sutvirtintas kelių 
kamerų profilis užtikrina aukštą 
stabilumą. 

SoftEdge profilio vertikalaus lankstumo 
dėka geriau apsaugomos produkcija 
ir žmonės.

Standus uždarymo profilis

Užpatentuota 

Lankstūs vertikaliai

Stabilūs horizontaliai



9

Vertikalus lankstus profilis vartų 
kritimo metu išvengiant apgadinimų 
išstumiamas iš kreipiančiosios. Vartai 
tuoj pat sustoja. 

Esant reikalui, SoftEdge uždarymo profilį 
galima grąžinti į vidinę pusę (įstatymo 
pusę). Dėl jo lankstumo tai padaryti visiškai 
paprasta. Po to valdymo sistemos pagalba 
vartai įjungiami.

Varčia viršuje palaikoma šepetėlių 
automatiškai įsistato ir vartai vėl 
pasiruošę darbui. 

SoftEdge profilių dėka vartai po jų išmušimo iš kreipiančiųjų 
gali vėl veikti po kelių sekundžių. Ar tai būtų išoriniai vartai su 
rankiniu paleidimo mechanizmu ar vidiniai vartai su apsaugos 
nuo atsitrenkimo sistema su vienpusiu įsistatymu.

Net ir atsitrenkimo į išorinius vartus 
atveju SoftEdge profilis išlieka lankstus 

Keliais rankų judesiais uždarymo profilis
grąžinamas į šonines kreipiančiąsias.

Tokiu būdu išvengiama prastovų.

Atsitrenkimo į išorinius vartus apsauga 

Vidinių vartų apsaugos nuo atsitrenkimo sistema su vienpusiu įsistatymu 

NAUJIENA

Hörmann patentas
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V5015 SE 
Nebrangūs vidiniai vartai su SoftEdge uždarymo profiliu

Apsaugos nuo atsitrenkimo dėka 
ypatingai ekonomiški
Gabenant prekes iš vieno angaro į kitą 
vartai po jų išmušimo iš kreipiančiųjų turi 
vėl greitai veikti. Taigi Hörmann siūlo  
optimalų sprendimą naudojant SoftEdge 
uždarymo profilį su apsaugos nuo 
atsitrenkimo sistema: ekonomiška ir tuo 
pačiu saugu. 

Vartų V5015 SE varčia yra aliuminio 
profilių ir horizontaliai stabilaus SoftEdge 
apatinio uždarymo profilio dėka 
ypatingai stabili.

Šviesos barjeras plokščiame 
plastmasiniame korpuse.

Tankūs šepečiai saugo nuo  
skersvėjo.

 Varčios spalvos

 RAL 1018 geltona 
 RAL 2004 ryškiai oranžinė
 RAL 3002 ryškiai raudona
 RAL 5010 mėlyna
 RAL 7038 pilka 

Panaudojimas 
Vidiniai vartai 

Vartų dydis
Plotis  (LB) maks. 5000 mm
Aukštis   (LH) maks. 5000 mm

Greitis - valdant kontaktoriumi/kintamo dažnio įrenginiu
Atsidarymo  0,8/1,5 m/s
Užsidarymo  0,8/0,8 m/s

Varčios storis
Audinys/matymo laukas 1,5/2,0 mm

Apsauga nuo vėjo 
Aliuminio profilis

Apsaugos nuo atsitrenkimo sistema
Žr. 9 psl.

Valdymas
Valdymas reversiniu kontaktoriumi 
Pagal pageidavimą valdymas dažnio keitikliu

Pasirinktinai
Avarinis atidarymas atsvaros pagalba
Pavaros/veleno apdaila 
Nerūdijančio plieno modelis 

SoftEdge profilio dėka po atsitrenkimo vartai   
vėl veiks po keleto sekundžių.

VARTŲ TIPAS V5015 SE
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 Varčios spalvos

 RAL 1018 geltona 
 RAL 2004 ryškiai oranžinė
 RAL 3002 ryškiai raudona
 RAL 5010 mėlyna
 RAL 7038 pilka 

Avarinis atidarymas atsvaros pagalba per keletą sekundžių. 
Skirtas vartų tipams V5015 SE ir V5030 SE. Atskirais 
atvejais avarinis atidarymas naudojamas ir evakuaciniams 
išėjimams. 

V5030 SE 
Tyliai veikiantys vartai patalpoms, kuriose didelis skersvėjis 

Lankstaus plieno apsauga nuo vėjo su kreipiančiųjų viduje 
esančiais ratukais užtikrina būtiną varčios stabilumą. 

Tyliai dirbantys ir greiti 
Angaruose, kuriuose ir taip 
yra aukštas triukšmingumo 
lygis vartai neturėtų sukelti dar 
papildomo triukšmo ir taip pat, 
esant dideliam skersvėjui, veikti 
greitai ir patikimai. 

Todėl vartai V5030 SE gaminami 
su lankstaus plieno apsauga nuo 
vėjo, kuri vartams suteikia būtiną 
varčios stabilumą. 

Hörmann valdymo dažnio keitikliu 
dėka pasiekiamas iki 3 m/s greitis. 

Panaudojimas 
Vidiniai vartai/apsaugoti nuo vėjo 

Vartų dydis
Plotis (LB) maks. 5000 mm
Aukštis (LH) maks. 5000 mm

Greitis - valdant kontaktoriumi/dažnio keitikliu
Atsidarymo  0,8/3,0 m/s
Užsidarymo  0,8/0,8 m/s

Varčios storis
Audinys/matymo laukas 1,5/2,0 mm

Apsauga nuo vėjo
Lankstaus plieno apsauga nuo vėjo

Apsaugos nuo kritimo sistema
Žr. 9 psl.

Valdymas
Valdymas reversiniu kontaktoriumi 
Pagal pageidavimą valdymas dažnio keitikliu

Pasirinktinai
Avarinis atidarymas atsvaros pagalba
Pavaros/veleno apdaila 
Nerūdijančio plieno modelis 

VARTŲ TIPAS V5030 SE

NAUJIENA
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 Varčios spalvos

 RAL 1018 geltona 
 RAL 2004 ryškiai oranžinė
 RAL 3002 ryškiai raudona
 RAL 5010 mėlyna
 RAL 7038 pilka 

V6030 SE
Intensyviam transporto judėjimui 

Greitaeigiai išoriniai vartai 
su apsauga nuo atsitrenkimo 
Į išorinius vartus transporto priemonės, 
pvz. krautuvai, atsitrenkia daug dažniau 
nei į vidinius vartus. Dėl to naudinga 
apsauga nuo atsitrenkimo, kurios dėka 
žymiai sumažėja vartų neveikimo laikas 
ir remonto išlaidos. 

O taip pat ir didelis vartų atsidarymo
ir užsidarymo greitis sumažina energijos 
sąnaudas. 

Net iki 70 km/h siekiantis vėjas 
nesukelia jokių problemų lanksčios 
plieno apsaugos nuo vėjo dėka.  

Išorinių vartų tempimo mechanizmas 
užtikrina tinkamą vartų plokštės įtempimą. 

Panaudojimas 
Vidiniai/išoriniai vartai

Vartų dydis  
Plotis (LB) maks. 6000 mm
Aukštis (LH) maks. 6000 mm

Greitis - valdant kontaktoriumi/dažnio keitikliu
Atsidarymo  0,8/3,0 m/s
Užsidarymo  0,8/0,8 m/s

Varčios storis 
Audinys/matymo laukas 1,5/2,0 mm

Apsauga nuo vėjo 
Lankstaus plieno apsauga nuo vėjo 

Apsauga nuo atsitrenkimo
Žr. 9 psl.

Valdymas
Valdymas reversiniu kontaktoriumi 
Pagal pageidavimą valdymas dažnio keitikliu

Pasirinktinai
Avarinis mechaninis atidarymas grandinės pagalba
Pavaros/veleno apdaila 

VARTŲ TIPAS V6030 SE
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V6015 TR 
Matomumas viduje ir išorėje 

Skirti normaliam transporto judėjimui:
Šviesu, malonu ir saugu 
Sunkių vartų modelis su 4 mm storio 
pilnai permatoma varčia, skirtas 
saugiam transporto judėjimui 
ir geram matomumui. 

Apsaugos nuo vėjo profiliai iš 
aliuminio 
Esant vėjui iki 60 km/h stiprumo, šiems 
vartams be serijinės gamybos įtempimo  
ir traukimo mechanizmų papildomai 
rekomenduojami aliumininiai apsaugos 
nuo vėjo profiliai, užtikrinantys būtiną 
varčios stabilumą.  

Visiškai permatomi vartai pagal pageidavimą 
gali būti su raudonos arba mėlynos spalvos 
signalinėmis juostomis.

Apsaugos nuo vėjo profilio dėka gali būti 
derinamos sustiprinto audinio ir pilnai 
permatoma varčios.

Panaudojimas 
Vidiniai/išoriniai vartai

Vartų dydis  
Plotis  (LB) maks. 6000 mm
Aukštis  (LH) maks. 5000 mm

Greitis - valdant kontaktoriumi/dažnio keitikliu
Atsidarymo   0,8/1,5 m/s
Užsidarymo   0,8/0,8 m/s

Varčios storis
Pilnai permatoma 4,0 mm
Varčios medžiaga su langu 
vartams, kurių aukštis virš 5000 mm 3,0 mm

Valdymas
Valdymas reversiniu kontaktoriumi 
Pagal pageidavimą valdymas dažnio keitikliu 

Pasirinktinai
Apsauga nuo vėjo 
Avarinis mechaninis atidarymas 
grandinės pagalba
Pavaros/veleno apdaila 
Nerūdijančio plieno modelis 

VARTŲ TIPAS V6015 TR
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V2012  
Vidiniai vartai patalpoms, kuriose nėra skersvėjų 

Šviesos grotos nepastebimai įmontuotos į vartų 
kreipiančiąją.  

Pilnai sukomplektuoti vartai 
Pilnai sukomplektuoti vartai su pavaros ir veleno 
apdaila, standartinėmis šviesos grotomis ir 
automatiniu avariniu atidarymu su atsvara 
(nutrūkus elektros srovės tiekimui) yra saugūs 
vidiniai vartai tose vietose, kur vyksta intensyvus 
klientų judėjimas.   

Apsauga nuo atsitrenkimo 
su automatiniu paleidimo mechanizmu 
Lengvos bei atsparios varčios ir labai lanksčios 
apatinės dalies dėka nukritę vartai vėl veiks po 
keleto sekundžių. Dėl šio ypatingo elastingumo 
nebereikalinga apatinio krašto apsauga. Serijinės 
gamybos komplektacija su šviesos grotomis 
garantuoja saugų važiavimo trajektorijos 
stebėjimą. 

Valdymas kontaktoriumi arba dažnio keitikliu 
Be patikimo valdymo kontaktoriumi (0,8 m/s) mes 
siūlome šiuos vartus taip pat ir su dažnio keitiklio 
valdymu, kurio vidutinis atsidarymo greitis siekia 
1,2 m/s.

 Varčios spalvos

 RAL 1018 geltona 
 RAL 2004 ryškiai oranžinė
 RAL 3002 ryškiai raudona
 RAL 5010 mėlyna
 RAL 7038 pilka 

Varčių variantai
Serijinės gamybos varčia iš antistatinės 
medžiagos be permatomų juostų. 
Pagal pageidavimą gali būti su maždaug 
550 mm aukščio permatoma juosta. Nuo 
1200 mm virš OFF be antkainio.

Panaudojimas 
Vidiniai vartai

Vartų dydis 
Plotis (LB) maks. 2000 mm
Aukštis  (LH) maks. 2500 mm

Greitis  - valdant kontaktoriumi/dažnio keitikliu
Atsidarymo  0,8/1,2 m/s
Užsidarymo  0,8/0,8 m/s

Varčios storis
Audinys/matymo laukas 1,5/2,0 mm

Varčios sutvirtinimas
Lankstaus plieno profiliai vartų varčioje

Apsauga nuo kritimo
su įsistatymu 

Valdymas
Valdymas reversiniu kontaktoriumi 
Dažnio keitiklio valdymo įtaisas juodos plastmasės korpuse 

Pasirinktinai
Padengimas milteliniu būdu  

VARTŲ TIPAS V2012 
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V1401 ATEX, V2515 FOOD, V3015 CLEAN, V4014 COLD 
Specializuoti vartai

V1401 ATEX
Greitaeigiai vartai skirti patalpoms, kuriose 
yra sprogimų pavojus. Sukurti, 
sukonstruoti ir sertifikuoti vadovaujantis 
šiais standartais: 
EB apsaugos 94/9EG ir DIN EN 13453-1.

V2515 FOOD
Šio ypatingo modelio vartų veleno
ir pavaros apdaila lengvai atsidaro, 
kad galima būtų išvalyti. Vanduo visiškai 
nekenkia iš nerūdijančio plieno pagamintai 
vartų konstrukcijai. Pavara IP 65.

V3015 CLEAN
Vartai švarioms patalpoms su farmaciniu 
sandarinimu iš visų pusių ir nerūdijančio 
plieno apdaila atsparūs slėgiui  
iki 50 paskalių. 

V4014 COLD
Vartai į šaldiklių patalpas derinami su 
šaldiklių patalpų durimis. Šoninės dalys, 
pavara, valdymo dėžė bei veleno apdaila 
yra apšildomi. 

Farmacinis sandarinimas atlaiko ir slėgio 
pokyčius.

V2515 FOOD vartų apdaila iš nerūdijančio plieno 
lengvai atsidaro. 

Kompetentinga konsultacija
Šie vartų tipai yra specialūs, todėl reikalinga 
išsami konsultacija. Mūsų konsultantai yra 
visuomet Jūsų  paslaugoms. 
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H3530 
Horizontalūs greitaeigiai vidiniai vartai 

Nerūdijančio plieno vartų modelis 
atitinka higienos reikalavimus, keliamus maisto, 
chemijos ir farmacijos pramonėje.

Atsidaro staigiai, todėl atsitrenkti į juos 
beveik neįmanoma
Greičiausi vidiniai vartai, kuriuos galime pasiūlyti. 
Vartų sąvara labai greitai atsidaro į šoną ir 
pravažiavimas per visą aukštį tampa laisvas. 
Taip užtikrinamas greitas transporto judėjimas 
ir garantuojamas dar didesnis saugumas, visų 
pirma, esant dideliam žmonių judėjimui.  

Net ir esant tokiam dideliam vartų atsidarymo 
greičiui kaip 3 m/s dažnio keitiklio valdymo dėka 
užtikrinamas tausojantis vartus švelnus vartų 
pakilimas ir nusileidimas. 

Kiti privalumai: Programuojamas 
atsidarymo plotis tiek žmonėms, tiek  transporto 
priemonėms. Apatinio krašto apsaugos įtaisas ir 
šviesos barjeras užtikrina dar didesnį saugumą.  
Sutrikus veikimui, vartus  galima greitai atidaryti 
rankiniu būdu arba, nutrūkus elektros srovės 
tiekimui, automatiniu elektros srovės stabdžiu 
(speciali komplektacija). 

Pavaros technika
visuomet išdėstoma dešinėje pusėje 
ir, taupant vietą, patalpinama po  apdaila iš 
3 pusių, kuriai reikalingas tik nedidelis sąramos 
aukštis. Šie vartai patrauklūs tuo, kad 
galima panaudoti daug papildomos įrangos.

 Varčios spalvos

 RAL 1018 geltona 
 RAL 2004 ryškiai oranžinė
 RAL 3002 ryškiai raudona
 RAL 5010 mėlyna
 RAL 7038 pilka 

Panaudojimas 
Vidiniai vartai

Vartų dydis 
Plotis  (LB) maks. 3500 mm
Aukštis  (LH) maks. 3500 mm

Greitis
Atsidarymo  3,0 m/s
Užsidarymo   1,0 m/s

Varčios storis
Audinys/matymo laukas 1,5/2,0 mm

Valdymas
Dažnio keitiklio įtaisas 

Pasirinktinai
Automatinis avarinis atidarymas nutrūkus elektros srovės 
tiekimui Nerūdijančio plieno modelis

VARTŲ TIPAS H3530
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 Varčios spalvos

 RAL 1018 geltona 
 RAL 2004 ryškiai oranžinė
 RAL 3002 ryškiai raudona
 RAL 5010 mėlyna
 RAL 7038 pilka 

H5020
Tvirti vartai, kurių dydis siekia iki 5 x 5 m 

Aukšti, platūs ir greiti 
Idealūs krautuvų judėjimo trajektorijose

Vartai, kurių dydis siekia iki 5 x 5 m 
rekomenduojami būtent ten, kur vežiojami 
didelių gabaritų kroviniai  ir pagal savo 
2 m/s atsidarymo greitį jie yra 
nepaprastai greiti. Jie atitinka aukštus 
kokybės ir saugumo reikalavimus, 
naudojant juos ir viduje ir lauke. Dažnio 
keitiklio valdymas su švelnaus pakilimo/
švelnaus nusileidimo funkcija yra svarbus 
ilgaamžiškumo aspektas. 

Norint užtikrinti dar didesnį saugumą 
vartams H 5020 kiekvienoje pusėje 
siūlome krašto apsaugos įtaisą ir šviesos 
barjerą. Nutrūkus elektros srovės tiekimui 
vartai greitai atidaromi rankiniu būdu.

Horizontali vartų varčia su apdaila (standartas) 
priklausomai nuo šio modelio svorio
pritvirtinama ankeriais prie sąramos.

Panaudojimas 
Vidiniai/išoriniai vartai

Vartų dydis 
Plotis  (LB) maks. 5000 mm
Aukštis   (LH) maks. 5000 mm

Greitis  
Atsidarymo  2,0 m/s
Užsidarymo  1,0 m/s

Varčios storis
Audinys/matymo laukas 1,5/2,0 mm

Valdymas
Dažnio keitiklio įtaisas 

Pasirinktinai
Automatinis avarinis atidarymas nutrūkus 
elektros srovės tiekimui 

VARTŲ TIPAS H5020

Elektrinė pavara visada yra dešinėje pusėje!
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HSR 
greitaeigiai susukami vartai iš aliuminio

Greiti ir puikios išvaizdos
Greitaeigiams susukamiems vartams yra 
būdinga lygi aliumininė modernaus dizaino 
vartų plokštė.

Paviršiaus modeliai: 
Serijinės gamybos dvisieniai anoduoti 
profiliai yra  natūralaus atspalvio (E6/EV1). 
Jums pageidaujant pasiūlysime vartų 
plokštę, padengtą ekologišku milteliniu 
sluoksniu iš maždaug 200 RAL spalvų 
paletės.

Įstiklinimas
pagal pageidavimą įsprūdos su 
plastmasiniais stiklais, kad į patalpą patektų 
šviesa ir būtų geresnis matomumas. 

Sandaru iš visų pusių 
Papildomai prie apačios ir šonų sandarinimų 
vartų plokštė yra gaminama su paslėptais 
elastingais EPDM profiliais tarp atskirų 
įsprūdų .

Dar didesnį sandarumą sąramos srityje užtikrina aktyvi judėjimo sistema, 
kuri vartams judant pirmyn arba atgal nukreipia vartų plokštę tiksliai vertikaliai.

Speciali vartų susukimo technika saugo vartų plokštę ir puikiai atrodo
Šios greitaeigių vartų susukimo technikos pagrindas yra specialiai sukurta grandinė iš 
atskirų grandžių bei pačių grandžių forma. Šių savybių dėka susidaro atstumas, 
dėl kurio plokštelės susivynioja neliesdamos viena kitos.

Tose vietose, kur niekas nesusiliečia, nėra ir trinties, taigi tausojama vartų plokštė. 
Papildomi patvarūs elastingi elementai ant grandžių ir sintetinės medžiagos ratukų 
žymiai sumažina įprastą triukšmą vartams judant.

Elektrinė pavara visada yra dešinėje pusėje!
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 Vartų plokštės spalvos

 Galimos daugiau nei   
 200 spalvų iš RAL     
 spalvų paletės.

Sukonstruoti greitam,
saugiam ir patikimam darbui

Spyruoklių 
subalansavimas 
Ypatingas svorio 
mechanizmas viršuje veikia 
kaip pagalba pajudant ir 
stabdant ir padeda 
spyruoklių subalansavimui. 
Spyruoklių subalansavimas 
sumažina krūvį, tenkantį 
pavarai vartams nuolat 
veikiant.  

Ypač patogus servisas 
Jei kartais reikia pakeisti profilį, tai nesudėtinga 
padaryti jį prisukant prie grandinės.
Visų pirma tai nebrangu!

Sumaniai paruošta montavimui
Vartų plokštė, pavara ir susukimo sistema jau 
sumontuoti iš anksto!

Avarinis atidarymas, avarinis uždarymas
Spyruoklių subalansavimo ir svorio mechanizmo dėka 
atidarius pavaros stabdį lyno patraukimu yra galimas 
avarinis atidarymas. Avarinės rankenos pagalba vartus 
galima lengvai uždaryti.  

Panaudojimas 
Išoriniai vartai

Vartų dydis  
Plotis (LB) maks. 5000 mm
Aukštis (LH) maks. 5000 mm

Vartų plokštės montavimo gylis
Aliumininiai, dvisieniai  20 mm

Greitis 
Atsidarymo  maks. 2,0 m/s
Atsidarymo vidutiniškai 1,2 m/s
Užsidarymo  0,5 m/s

Valdymas
Dažnio keitiklio įtaisas 

Pasirinktinai
Pavaros ir veleno apdaila
Pilnas įstiklinimas iki 4000 x 4000 mm

VARTŲ TIPAS HSR
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SPU  APU  TAP  ALR  TAR 
Greitaeigiai šilumą izoliuojantys ir nuo įsilaužimo apsaugantys segmentiniai vartai  

Šių vartų pranašumas - ne vien tik greitis  
Dėl medžiagų įvairovės - plienas,
plienas /aliuminis ir aliuminis, dėl skirtingų 
įstiklinimų galimybių ir daugiau nei 
200 spalvų iš RAL spalvų paletės šių vartų 
pasirinkimo galimybėms nėra ribų.
Didelė šilumos izoliacija ir saugumas -  
tai kiti svarbūs privalumai.

Mes siūlome 5 greitaeigių segmentinių vartų 
tipus:

SPU  Ypatingai stabilūs plieniniai vartai, 
 dvisieniai, izoliuojantys šilumą 
APU  Solidūs įstiklinti plieniniai aliumininiai
 vartai, praleidžiantys daug šviesos. 
TAP  Plieniniai aliumininiai vartai su
 izoliaciniu įstiklinimu  šviesiems ir
 šiltiems angarams 
ALR  Įstiklinti aliumininiai vartai, 
 modernios architektūros patalpoms 
TAR  Aliumininiai vartai su izoliaciniu
 įstiklinimu, elegantiški ir visiškai
 permatomi.

Jeigu pageidaujate smulkesnės 
informacijos apie visą mūsų pramoninių 
segmentinių vartų programą, mes
Jums rekomenduojame mūsų produkcijos 
katalogą. 

Tipas  SPU su pilnai uždara vartų plokšte, su 
aliumininiais įstiklinimo rėmais arba su Sandwich 
tipo įvairių dydžių langais 

Tipai APU/TAP  
su PU įsprūdos cokoliu  
500 mm ir aliumininiais 
įstiklinimo rėmais APU 
(normalus profilis)
TAP (termoprofilis)

Tipai ALR/TAR
su aliumininiu profiliu ir 
aliumininiais 
įstiklinimo rėmais ALR 
(normalus profilis)
TAR (termoprofilis)

Kreipiančiosios įrenginys su 
apsauginiu bėgeliu 
ir integruota pavaros konsole 
lengvai atidaromas 
patikrinimo ar techninio 
aptarnavimo atveju.

Naujos technologijos 
šarnyriniai ratukų laikikliai su 
įvore iš poliamido ir sintetinės 
medžiagos ratukais užtikrina 
tikslų vartų judėjimą.

Serijinės gamybos keliamasis 
lynas su apsaugos mechanizmu 
iš saugumo sumetimų 
neleidžia pakelti vartų,  
atsilaisvinus keliamajam lynui.

Svarbu! Vartai su durimis juose iš abiejų pusių turi būti su šviesos grotomis.
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 SPU  APU  TAP  ALR  TAR 
Greitaeigiai šilumą izoliuojantys ir nuo įsilaužimo apsaugantys segmentiniai vartai  

VU
Vertikalus pakilimas su
apačioje įmontuota  
pavara

H
Aukštas pakilimas

ND
Standartinis pakilimas
su stogo tąsa 
(maks. 30º)

HD
Aukštas pakilimas
su stogo tąsa
(max. 30º)

NH
Standartinis pakiliimas
su minimalaus
aukščio kreipiančiąja 

Saugus planavimas tiek remontuojant seną,  
tiek statant naują pastatą
Galimybė rinktis iš penkių pakilimo rūšių 
leidžia pritaikyti greitaeigius segmentinius 
vartus  bet kurioje statybų situacijoje.

Greitaeigiai 
vartai Iso TK
Taupantys energiją

 Vartų plokštės spalvos
 Galimos daugiau nei
 200 spalvų iš RAL spalvų 
 paletės. Dešimt vartų atspalvių 
 su dvisienėmis plieninėmis įsprūdomis be jokio
 antkainio. Reikėtų vengti per daug tamsių
 atspalvių, kadangi nuo intensyvių saulės
 spindulių paviršius gali sutrūkinėti ir
 deformuotis.

Vartai šaldiklių patalpoms
Hörmann greitaeigiai vartai Iso TK dažniausiai statomi 
norint atskirti vėsias patalpas ir sandėlius-šaldiklius.
Jie susideda iš plieninių sekcijų su poliuretano kietų 
putų užpildu be freono ir dėl to yra ypatingai tvirti. 

Vartų plokštės storis yra 140 mm, paviršius yra 
standartinės natūralaus aliuminio spalvos
(pagal RAL 9006). 

Didelis vartų judėjimo greitis 
Didelis iki 2,5 m/s atsidarymo ir iki 0,5 m/s vartų 
užsidarymo greitis užtikrina netrukdomą gamybos 
procesą ir minimalius energijos ir temperatūrų 
nuostolius.

Apšildytos dvigubos kameros 
Šonuose, viršuje ir tarp atskirų sekcijų dviejų kamerų 
sandarinimas ir specialus grindų sandarinimas
idealus sprendimas vartų judėjimui patalpose, 
kuriose svyruoja temperatūros. 

Panaudojimas  
Išoriniai vartai

Vartų dydis  
Plotis  (LZ) maks. 5000 mm
Aukštis  (RM) maks. 5000 mm

Vartų plokštės montavimo gylis
dvisieniai  42 mm 

Greitis 
Atsidarymo   1,0 m/s
Užsidarymo  0,4 m/s

Valdymas
Dažnio keitiklio įtaisas 

Pasirinktinai
Avarinis atidarymas rankinės grandinės pagalba

VARTŲ TIPAI SPU  APU  TAP  ALR  TAR

iki -36°
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AFA 
Greitaeigiai sulankstomi vartai iš aliuminio

Idealus panaudojimas
Hörmann greitaeigiai sulankstomi vartai 
ypač rekomenduojami patalpose, kur 
negalima jokia papildoma apkrova stogui. 
Planuojant reikėtų atsižvelgti į tvirtinimo 
būdą. 

Vietą taupantis tvirtinimas
Tai svarbus greitaeigių sulankstomų vartų 
privalumas, kurie paprastai tvirtinami iš 
vidaus. Kai vartai tvirtinami iš išorės, 
patalpa iš vidaus išnaudojama pilnai. 
Nei šonuose, prie sąramos, nei viršuje 
prie lubų neužimamas brangus naudingas 
plotas. 

Sumažėja rizika atsitrenkti 
Šonuose pastatytos sąvaros sumažina 
atsitrenkimo riziką, kadangi jos išdėstytos 
transporto priemonės vairuotojo matymo 
zonoje. 

Didelis ekonomiškumas 
Patikimos Hörmann greitaeigių 
sulankstomų vartų mechanikos pagrindas 
- konstrukcija, kurią sudaro tik kelios 
besidėvinčios detalės. Dėl to sugaištama 
labai mažai laiko ir sąnaudų techniniam 
aptarnavimui. 

Saugu ir patikima
Greitaeigiai sulankstomi vartai akimirksniu 
atsidaro atlaisvindami visą pravažiavimo 
aukštį. Jau vartų atidarymo metu galima 
pilnai matyti judėjimo kelią. Atsitrenkimas 
beveik neįmanomas. Modernus valdymas 
dažnio keitikliu garantuoja sklandų vartų 
judėjimą ir  judėjimą į galutinę padėtį. 
Konstrukcijos be grindų slenksčio dėka į 
salę įvažiuoja taip pat ir mažos transporto 
priemonės. Uždarymo krašto apsaugos 
įtaisas ir šviesos barjeras užtikrina dar 
didesnį saugumą.

Anoduota arba miltelinė danga
Be standartinio anoduoto natūralaus 
atspalvio (E6/EV1) paviršiaus siūlome 
Jums greitaeigius sulankstomus vartus, 
dažytus milteliniu būdu, pasirenkant iš 
daugiau nei 200 RAL paletės spalvų.

Taip pat ir su durimis vartuose
Pagal pageidavimą AFA vartai tiekiami su 
integruotomis praėjimo durimis praėjimui. 
Elektromagnetiniai kontaktai neleidžia 
vartams atsidaryti, kai durys vartuose 
atidarytos. 
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 Vartų plokštės spalvos

 Galimos daugiau nei    
 200 spalvų iš RAL     
 spalvų paletės.

Jokio techninio aptarnavimo
Tik nedaug besidėvinčių detalių

Panaudojimas  
Išoriniai vartai

Vartų dydis  
Plotis  (RAM)  5000 mm
Aukštis  (RAM)  4500 mm

Vartų plokštės montavimo gylis 
dvisieniai  54 mm

Greitis  
Atsidarymo   1,0 m/s
Užsidarymo  0,8 m/s

Valdymas
Dažnio keitiklio įtaisas

Pasirinktinai
Avarinis atidarymas

Dažnio keitiklio valdymas, vartų pristabdymas 
pajudant ir sustojant plieninis korpusas IP 54. 
Mygtukai su užrašais »Auf-Halt-Zu« 
(»Atidaryti-Stabdyti-Uždaryti«)
»Not-Aus« (»Avarinis išjungimas«),
uždaromas pagrindinis jungiklis. 
Keturgubas 7-ių segmentų ekranas, kuriame 
rodoma informacija apie vartų funkciją.

Automatinis užsidarymas, galimybė reguliuoti 
atvirų vartų laikymo  laiką iki 200 sekundžių.

Uždarymo krašto apsaugos įtaisas 
Sustojimas-pakartotinis atsidarymas.

Impulso daviklis/Prijungimo galimybės: 
Mygtukas, traukimo jungiklis, 
Didelis rankinis mygtukas/grybo forma 
ir 1 kanalo nuotolinis valdymas.

Priedų galimybės: 
švyturėlis, 2-jų kanalų nuotolinis valdymas, 
mirksinti lempa, šliuzo valdymas, užraktas, 
tarpinis sustabdymas, radaro tipo arba 
infraraudonųjų spindulių judesio daviklis, 
Vietos indukcinės kilpos dalikliui. Pasirinktinai: 
plieninė spinta IP 65

Maitinimo laidas 1~ 230V, N, PE, 
Apsauga 16 A- charakteristika K

Sujungimas tarp vartų pavaros ir 
valdymo spintos -  9 m kabeliu.

Vartų galutines padėtis galima 
lengvai nustatyti iš valdymo dėžės.  

VARTŲ TIPAS AFA Pavara FTA 400 su valdymu 230 FUA
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Vartų kombinacijos: Lankstūs greitaeigiai 
vartai su susukamais ir segmentiniais vartais 

Galimos vartų kombinacijos
Tam ypatingai tinka greitaeigiai lankstūs vartai 
V6030 SE ir V6015 TR. Naktiniam uždarymui 
Jūs galite rinktis Hörmann susukamus vartus 
ar pramoninius segmentinius vartus. 

Kombinuotų vartų privalumai
Dienos metu didelio lanksčių greitaeigių vartų 
atsidarymo ir užsidarymo greičio taupoma 
elektros energija, užtikrinamas optimalus 
judėjimas ir maksimaliai sumažinamas 
skersvėjis. Naktį susukami arba pramoniniai 
segmentiniai vartai apsaugo nuo įsilaužimo.

Daug argumentų kombinuotų vartų 
pasirinkimui
Kombinuoti vartai yra ne tik tvirti; šie vartai 
pasižymi didele garso ir šilumos izoliacija. 
Jų montavimui šonuose ir į gylį reikia nedaug 
vietos. 

Kompaktiškas staktų sprendimas
Kombinacija su susukamais vartais:
Kai pakanka sąramos lanksčių greitaeigių 
vartų ir susukamų vartų velenai 
kompaktiškai išdėstomi vienas virš kito. 

Jeigu vietos sąramos srityje nepakanka,   
velenai montuojami vienas už kito.
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Aukščiausio lygio pavaros ir valdymo programa 

Hörmann saugumo įrenginiai 
atitinka aukštus Europos 
standartų reikalavimus. 

Galimi automatiniai šliuzų 
valdymo įrenginiai, vartų užraktai 
vienas žemiau kito ir specialūs 
valdymai. 

Pavara ir valdymo spinta 
visuomet paruoštos pajungimui. 
Tai sumažina montavimo išlaidas 
ir palengvina aptarnavimą. 

Traukimo jungiklis su 
kronšteinu 

Didelis rankinis mygtukas/
grybo formos mygtukas 

Indukcinė kilpa Radaro tipo judesio
daviklis, infraraudonųjų 
spindulių judesio
ir  buvimo daviklis

Nuotoliniai valdymai Signalinė lempa, 
besisukanti lempa, 
mirksinti lempa,
šviesos grotos

Hörmann greitaeigiai vartai
yra iki 20 kartų greitesni už 
tradicinius pramoninius vartus.  
Todėl inteligentiška pavarų ir 
valdymo technika pritaikyta 
nuolatiniam veikimui. 

Visos pavaros ir valdymai yra su 
įkišamais gnybtais greitam valdymo 
mikroschemų pakeitimui 
(valdymo įtampa 24 voltų DC). 

Priklausomai nuo vartų tipo 
montuojamas arba valdymo įtaisas 
kontaktoriumi, arba valdymas didelio 
pajėgumo dažnio keitikliu. Valdymai 
dažnio keitikliu nuima krūvį nuo 
visos vartų mechanikos ir  prailgina 
vartų veikimo laiką. 

 Verta palyginti!

● Apkrovos keitimo skaitiklis 

● Veikimo laiko kontrolė 

● Automatinis užsidarymas
	 (nustatomas	atvirų	vartų	
 laikymo laikas) 

● Klaidos parodymas/matomas  
	 keturgubame	7-ių	segmentų	ekrane

● Serviso nutraukimas 

Aptarnavimo ir valdymo galimybės
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Reversinio kontaktoriaus valdymas 
Mygtukai su užrašais »Auf-Halt-Zu« 
(»Atidaryti-Stabdyti-Uždaryti«)
»Not-Aus« (»Avarinis išjungimas«).
Keturgubas 7-ių segmentų 
ekranas, kuriame rodoma 
informacija apie vartų funkciją.

Automatinis užsidarymas, 
galimybė reguliuoti atvirų vartų 
laikymo  laiką iki 200 sekundžių.

Uždarymo krašto apsaugos įtaisas 
Sustojimas-pakartotinis 
atsidarymas.

Impulso daviklis/Prijungimo 
galimybės: Mygtukas atidarymui/
uždarymui, traukimo jungiklis, 
grybo formos mygtukas, radaro 
tipo arba infraraudonųjų spindulių 
judesio daviklis, vieta 
indukcinės kilpos dalikliui, 
nuotolinis valdymas.
Priedų galimybės: švyturėlis, 
mirksinti lempa, šliuzo valdymas, 
užraktas, tarpinis sustabdymas. 
Pasirinktinai: plieninė spinta IP 65.

Maitinimo laidas 3~ 400 V, N, PE, 
Apsauga 10 A, inertinė

Sujungimas tarp vartų pavaros ir 
valdymo spintos 5 m kabeliu,
CEE šakutė, 5-polių 
Su 1 m kabeliu 
CEE šakutės lizdui, 16 A.

Reversinio kontaktoriaus valdymas 
plieniniame korpuse IP 54, 
Mygtukai su užrašais »Auf-Halt-Zu« 
(»Atidaryti-Stabdyti-Uždaryti«)
»Not-Aus« (»Avarinis išjungimas«),
uždaromas pagrindinis jungiklis.
Keturgubas 7-ių segmentų 
ekranas, kuriame rodoma 
informacija apie vartų funkciją.

Automatinis užsidarymas, 
galimybė reguliuoti atvirų vartų 
laikymo laiką iki 200 sekundžių.

Uždarymo krašto apsaugos įtaisas 
Sustojimas-pakartotinis 
atsidarymas, užrakto jungiklis vartų 
paleidimui po avarijos.

Impulso daviklis/prijungimo 
galimybės: 
Mygtukas, traukimo jungiklis, 
Didelis rankinis mygtukas/grybo 
formos mygtukas, radaro tipo arba 
infraraudonųjų spindulių judesio 
daviklis, šviesos grotos, vieta 
indukcinės kilpos dalikliui ir
nuotolinis valdymas. Priedų 
galimybės: švyturėlis, mirksinti 
lempa, šliuzo valdymas, 
užraktas, tarpinis sustabdymas, 
Pasirinktinai: plieninė spinta IP 65.

Maitinimo laidas 3~ 400 V, N, PE, 
Apsauga 10 A, inertinė.

Sujungimas tarp vartų pavaros ir 
valdymo spintos 5 m kabelio 
komplektu. 
Pasirinktinai: 10 arba 15 m ilgio.

Valdymas dažnio keitikliu  
vartų pristabdymui pajudant ir 
sustojant plieniniame korpuse 
IP 54.  Mygtukai su užrašais 
»Auf-Halt-Zu« (»Atidaryti-Stabdyti-
Uždaryti«) »Not-Aus« (»Avarinis 
išjungimas«), uždaromas 
pagrindinis jungiklis.
Keturgubas 7-ių segmentų 
ekranas, kuriame rodoma 
informacija apie vartų funkciją.

Automatinis užsidarymas, 
galimybė reguliuoti atvirų vartų 
laikymo  laiką iki 200 sekundžių.

Uždarymo krašto apsaugos įtaisas 
Sustojimas-pakartotinis 
atsidarymas.

Impulso daviklis/prijungimo 
galimybės: 

Impulso daviklis/
prijungimo galimybės: 
Mygtukas, traukimo jungiklis, 
Didelis rankinis mygtukas/grybo 
formos mygtukas, radaro tipo arba 
infraraudonųjų spindulių judesio 
daviklis, šviesos grotos, vieta 
indukcinės kilpos dalikliui ir 
nuotolinis valdymas.
Priedų galimybės: švyturėlis, 
mirksinti lempa, šliuzo valdymas, 
užraktas, tarpinis sustabdymas. 
Pasirinktinai: plieninė spinta IP 65.

Maitinimo laidas 1~230 V, N, PE, 
Apsauga 16 A, inertinė.

Sujungimas tarp vartų pavaros ir 
valdymo spintos 5 m kabelio 
komplektu. 
Pasirinktinai: 10 arba 15 m ilgio.

Dažnio keitiklio valdymas  
vartų pristabdymui pajudant ir 
sustojant plieniniame korpuse 
IP 54.  Mygtukai su užrašais 
»Auf-Halt-Zu« (»Atidaryti-Stabdyti-
Uždaryti«) »Not-Aus« (»Avarinis 
išjungimas«), uždaromas 
pagrindinis jungiklis.
Keturgubas 7-ių segmentų 
ekranas, kuriame rodoma 
informacija apie vartų funkciją.

Automatinis užsidarymas, 
galimybė reguliuoti atvirų vartų 
laikymo laiką iki 200 sekundžių.

Uždarymo krašto apsaugos įtaisas 
Sustojimas-pakartotinis 
atsidarymas.

Impulso daviklis/prijungimo 
galimybės: 

Mygtukas, traukimo jungiklis, 
didelis rankinis mygtukas/ grybo 
formos mygtukas, radaro tipo arba 
infraraudonųjų spindulių judesio 
daviklis, vieta indukcinės kilpos 
dalikliui ir nuotolinis valdymas.
Priedų galimybės: švyturėlis, 
mirksinti lempa, šliuzo valdymas, 
užraktas, tarpinis sustabdymas. 
Pasirinktinai: plieninė spinta IP 65.

Maitinimo laidas 3~400 V, N, PE, 
Apsauga 16 A, inertinė.

Sujungimas tarp vartų pavaros ir 
valdymo spintos 5 m kabelio 
komplektu. 
Pasirinktinai: 10 arba 15 m ilgio.

V5015 SE V6015 TR
V6030 SE*
V5030 SE*

V5015 SE
V6015 TR   (iki 3,5x3,5 m)
H3530
H5020
HSR
V6030 SE*  (iki. 4x4 m)
V5030 SE*  (iki. 4x4 m

V6015 TR    (nuo 3,5x3,5 m)
V6030 SE*  (nuo 4x4 m)
V5030 SE*  (nuo 4x4 m)

Greitaeigiai segmentiniai vartai 
Iso TK
(Versija be ekrano)
Atvirų vartų laikymo laikas: 60 Sek.
Apsauga: 20 A, inertinė

* Su užrakto jungikliu

Vartų galutines padėtis visais valdymo būdais lengvai galima  nustatyti valdymo dėžėje. 

Valdymas kontaktoriumi
400 400S

Valdymai dažnio keitikliu
230FU 400FU

Tinka šiems vartų tipams 
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A DB C

A B 

Užvilkinimo juosta padeda išvengti 
bereikalingo vartų atsidarinėjimo judant 
skersai.  Į valdymo įtaisą įmontuojamas 
antras detektorius su laiko rele.

Abipusiam užrakinimui panaudojami 
4 impulso davikliai (indukcinė kilpa, radaras, nuotolinis 
valdymas ir traukimo jungiklis). Impulsas A atidaro 
pirmus vartus. Transportas įvažiuoja į  šliuzą. 
Pirmi vartai užsidaro po to, kai pirmųjų vartų šviesos 
barjeras atsilaisvina ir pasibaigia nustatytas atvirų 
vartų laikymo laikas. Impulsas C atidaro antrus vartus 
tik tuomet, kai antrieji vartai užraktu atlaisvinami 
atsidarymui. Transportas išvažiuoja iš šliuzo ir antrieji 
vartai užsidaro, kai antrųjų vartų šviesos barjeras 
atsilaisvina ir pasibaigia nustatytas atvirų vartų laikymo 
laikas. Visi Hörmann greitai besidarinėjantys vartai gali 
būti užrakinami iš abiejų pusių. Žmonių judėjimas ir 
medžiagų transportavimas šliuze turėtų vykti atskirai.

Impulso daviklis A prie pirmųjų vartų atidaro pirmuosius 
vartus. Transportas įvažiuoja į šliuzą. Pirmųjų vartų šviesos 
barjeras nutraukiamas. Transportas yra šliuzo viduje ir 
pirmųjų vartų šviesos barjeras vėl atsilaisvina. 
Pirmieji vartai atsidaro maždaug po 3 sekundžių.
Kai pirmieji vartai pasiekia apatinę galutinę padėtį, 
automatiškai siunčiamas atsidarymo impulsas 
antriesiems vartams. Transportas per antruosius vartus 
išvažiuoja iš šliuzo. Antrųjų vartų šviesos barjeras 
nutraukiamas. Transportas išvažiavo iš šliuzo ir  antrųjų 
vartų šviesos barjeras vėl atsilaisvina. Vartai užsidaro 
po 3 sekundžių. Jei per šliuzą nevažiuojama,
pirmieji vartai užsidaro pasibaigus nustatytam 
atvirų vartų laikymo laikui, pvz. po 10 sekundžių.
Pasirinktinai valdymas šviesoforu: Nejudamoje padėtyje 
abiejuose šviesoforuose dega raudona šviesa, 
kiekvieną kartą atsidarius vartams užsidega žalia šviesa. 

Praleidimo per šliuzą valdymas su automatiniu užsidarymu

Abipusis užrakinimas

Judėjimas skersai

Valdymo įrenginiai 
judėjimui skersai, abipusiai užraktai ir  šliuzai

Šliuzas, esant galimybei, turėtų būti su durimis. Šliuzuose 
visuomet turėtų būti įrengtas impulso daviklis vartų 
atidarymui.

Kilpa  
B

Kilpa   A Kilpa  
B

Kilpa	B	(užvilkinimo	kilpa)	laikinai	išjungia	kilpą	A.

Praėjimo	
durys

Impulso daviklis Impulso daviklis Impulso daviklis Impulso daviklis

VARTAI  1 VARTAI  2

7 x 0,752

Praėjimo	
durys

Impulso daviklis Impulso daviklis
VARTAI 1 VARTAI 2

7 x 0,752

Šviesoforas

Šviesoforas
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Papildomi įrenginiai 

Imtuvas HER 1 (1 kanalo)
Su potencialiai laisvu relės išėjimu 
atskirame korpuse be prijungimo 
instrukcijos arba kaip uždedama 
mikroschema valdymo dėžėje. 

Rankinis siųstuvas 
HS 2
su 2 mygtukais         
kartu su rankiniu 
siųstuvu-laikikliu

Rankinis siųstuvas 
HS 4
su 4 mygtukais         
kartu su  rankiniu 
siųstuvu-laikikliu

Indukcinės kilpos daliklis
1 arba 2 kanalų uždedama mikroschema.
Tinka dviem atskiroms indukcinėms kilpoms. 
Tiekiama be kilpos kabelio.

Reikalaukite atmintinės, jeigu pageidaujate 
smulkesnės informacijos.

Paspaudimo mygtukas 
Dviejų funkcijų Auf-Zu 
(atidaryti-uždaryti)
Plastmasinis korpusas
IP 65

Paspaudimo mygtukas 
Trijų funkcijų Auf-Not 
Aus-Zu (atidaryti-avarinis 
uždarymas-uždaryti)
Plastmasinis korpusas
IP 65

Didelis rankinis grybo 
formos mygtukas 
Didelio ploto 
plastmasinis korpusas IP 65

Traukimo jungiklis 
su plastmasiniu traukimo lynu 
Galima montuoti horizontaliai 
arba vertikaliai, aliumininis su 
spaudimu išlietas korpusas
IP 65. Lyno ilgis 4 m.

Ranka įjungiami impulsų davikliai

Nuotoliniai valdymai
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Radaro tipo judesio davikliai
Atpažįsta judėjimo kryptį, 
Žmonių atpažinimo funkciją galima išjungti.
Pasirinktinai: galimas funkcijos sustabdymas 
nuotoliniu valdymu.
Korpusas: apsaugos rūšis IP 65.

Infraraudonųjų spindulių judesio daviklis 
Atpažįsta judesius ir buvimą patalpoje.
Patikima apsauga žmonėms, kai vartų aukštis siekia maksimaliai  4 m. 
Esant dideliam oro drėgnumui, naudoti negalima. Korpusas: apsaugos 
rūšis IP 54.

Šviesos grotos
Saugumo įrenginys 
1590 mm aukščio, 
siųstuvas + imtuvas, IP 65
atstumas tarp linijų 60 mm, 
sukryžiuotos su kabelių dėžute M 
12, uždedamos.

Signalinė lempa 
Ø 150 mm 
Raudona, 
plastmasiniame korpuse, 
su montavimo rėmu, 
IP 65

Signalinė lempa 
Ø 150 mm 
Raudona, žalia, 
plastmasiniame korpuse, 
su montavimo koja, 
IP 65

Besisukanti lempa
Raudona arba geltona, 
plastmasiniame korpuse,
IP 54

Kad vartai veiktų efektyviai, rinkitės tinkamus impulsų daviklius. 
Pasitarkite dėl to su oficialiu Hörmann atstovu.

Mirksinti lempa
Oranžinė, 
plastmasiniame korpuse, 
IP 65

Saugumo įrenginiai 

Nuotolinio valdymo įrenginiai
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Panaudojimas Vidiniai vartai       

Išoriniai vartai – apsaugantys nuo vėjo   – – apsaugantys nuo vėjo
Greitis Valdymas kontaktoriumi atsidarymas, maždaug m/sek. 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 – –

  Užsidarymas, maždaug  m/sek. 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 – –
Valdymas dažnio keitikliu  atsidarymas, maždaug m/sek. 1,5 3,0 3,0 1,5 1,2 3,0 2,0
(pasirinktinai)  užsidarymas, maždaug  m/sek. 0,8 0,8 0,8 0,5 0,5 1,0 1,0

Saugumo įranga DIN EN 13241       

Atsparumo vėjui klasė DIN EN 13241, iki maždaug km/h 30 40 70 25/60 – 25 40
Apsauga nuo vėjo –    – – –
Vartų dydžiai Plotis LB  maks. mm 5000 5000 6000 6000 2000 3500 5000

Aukštis LH  maks. mm 5000 5000 6000 5000 2500 3500 5000
Montavimo matmenys (vietos būtinumas)* Pavaros pusė  LB + mm (su apdaila) 325 (345) 360 (400) 435 (470) 435 (460) 345 (345) 355 490

Guolio pusė  LB + mm (su apdaila/atsvara) 150 (280) 250 (320) 310 280 170 355 490
Sąrama   LH + mm 440 440 540 550 345 370 550
 LH + mm apdaila tiesi 490 490 590 590 400 370 550
 LH + mm apdaila 30° 630 630 730 740 – 520 –
Kontaktoriaus valdymo dėžė (B x H x T) cm 18 x 32 x 10 30 x 40 x 15 30 x 40 x 15 30 x 40 x 15 18 x 32 x 10 – –
Valdymas dažnio keitikliu  (B x H x T) cm 40 x 50 x 21 40 x 50 x 21 40 x 50/60 x 21 40 x 50/60 x 21 18 x 32 x 10 40 x 50 x 21 40 x 50 x 21

Apsauga nuo kritimo/atsitrenkimo su automatiniu/rankiniu paleidimu Anti-Crash Anti-Crash Atsitrenkimo apsauga – Anti-Crash – –
Vartų konstrukcija kabanti       –
Varčia/vartų plokštė Medžiaga/permatoma,  1,5/2,0 mm    –   

permatoma,   4,0 mm – – –  – – –
Varčios/vartų plokštės tamprumas – –   –  

Medžiaga/paviršius cinkuotas plienas       

cinkuotas plienas, padengtas milteliniu būdu, spalvos pagal RAL spalvas       

nerūdijantis plienas V2A šlifuotas     –  –
Veleno/pavaros apdaila tiesi       

30° kampu     –  –
Pavara ir valdymas Valdymas kontaktoriumi      – –

Maitinimo laido įtampa, voltai 3~400 N, PE 3~400 N, PE 3~400 N, PE 3~400 N, PE 3~400 N, PE – –
Valdymas kontaktoriumi su CEE šakute  – – –  – –
Valdymas dažnio keitikliu       

Maitinimo laido įtampa, voltai 1~230 N, PE 1~230/3~400 N, PE 1~230/3~400 N, PE 1~230/3~400 N, PE 1~230 N, PE 1~230 N, PE 1~230 N, PE
Mygtukai su užrašais AUF-HALT-ZU (atidaryti-stabdyti-uždaryti)       

Valdymo dažnio keitiklio pagrindinis jungiklis išjungiamas visais poliais     –  

Apsauga, A 10 (16 indukcinė dažnio 
keitiklio valdyme)

10 (16 indukcinė dažnio 
keitiklio valdyme)

10 (16 indukcinė dažnio 
keitiklio valdyme)

10 (16 indukcinė dažnio 
keitiklio valdyme)

10 (16 indukcinė dažnio 
keitiklio valdyme)

16 indukcinė dažnio 
keitiklio valdyme

16 indukcinė dažnio 
keitiklio valdyme

Apsaugos rūšis  pavara, valdymas IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 IP 54
Avarinio išjungimo mygtukas       

Važiavimo kelio kontrolė   Šviesos barjeras     –  

  Šviesos grotos       

Atvirų vartų laikymo laikas, sek. 1-200 1-200 1-200 1-200 1-200 1-200 1-200
Uždarymo krašto apsauga     –  

Elektrinis galinis išjungiklis DES       

Avarinis atidarymas Rankena      Spyruoklės Spyruoklės
Atsvara   Avarinio atidarymo grandinė Avarinio atidarymo grandinė  – –

Potencialiai laisvi kontaktai       

Impulsų daviklis žr. 28-29 psl.       

Saugumo elementai žr. 28-29 psl.       

V5015 SE V5030 SE

Techniniai duomenys
Lankstūs greitaeigiai vartai 

  Standartas         pagal pageidavimą
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Panaudojimas Vidiniai vartai       

Išoriniai vartai – apsaugantys nuo vėjo   – – apsaugantys nuo vėjo
Greitis Valdymas kontaktoriumi atsidarymas, maždaug m/sek. 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 – –

  Užsidarymas, maždaug  m/sek. 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 – –
Valdymas dažnio keitikliu  atsidarymas, maždaug m/sek. 1,5 3,0 3,0 1,5 1,2 3,0 2,0
(pasirinktinai)  užsidarymas, maždaug  m/sek. 0,8 0,8 0,8 0,5 0,5 1,0 1,0

Saugumo įranga DIN EN 13241       

Atsparumo vėjui klasė DIN EN 13241, iki maždaug km/h 30 40 70 25/60 – 25 40
Apsauga nuo vėjo –    – – –
Vartų dydžiai Plotis LB  maks. mm 5000 5000 6000 6000 2000 3500 5000

Aukštis LH  maks. mm 5000 5000 6000 5000 2500 3500 5000
Montavimo matmenys (vietos būtinumas)* Pavaros pusė  LB + mm (su apdaila) 325 (345) 360 (400) 435 (470) 435 (460) 345 (345) 355 490

Guolio pusė  LB + mm (su apdaila/atsvara) 150 (280) 250 (320) 310 280 170 355 490
Sąrama   LH + mm 440 440 540 550 345 370 550
 LH + mm apdaila tiesi 490 490 590 590 400 370 550
 LH + mm apdaila 30° 630 630 730 740 – 520 –
Kontaktoriaus valdymo dėžė (B x H x T) cm 18 x 32 x 10 30 x 40 x 15 30 x 40 x 15 30 x 40 x 15 18 x 32 x 10 – –
Valdymas dažnio keitikliu  (B x H x T) cm 40 x 50 x 21 40 x 50 x 21 40 x 50/60 x 21 40 x 50/60 x 21 18 x 32 x 10 40 x 50 x 21 40 x 50 x 21

Apsauga nuo kritimo/atsitrenkimo su automatiniu/rankiniu paleidimu Anti-Crash Anti-Crash Atsitrenkimo apsauga – Anti-Crash – –
Vartų konstrukcija kabanti       –
Varčia/vartų plokštė Medžiaga/permatoma,  1,5/2,0 mm    –   

permatoma,   4,0 mm – – –  – – –
Varčios/vartų plokštės tamprumas – –   –  

Medžiaga/paviršius cinkuotas plienas       

cinkuotas plienas, padengtas milteliniu būdu, spalvos pagal RAL spalvas       

nerūdijantis plienas V2A šlifuotas     –  –
Veleno/pavaros apdaila tiesi       

30° kampu     –  –
Pavara ir valdymas Valdymas kontaktoriumi      – –

Maitinimo laido įtampa, voltai 3~400 N, PE 3~400 N, PE 3~400 N, PE 3~400 N, PE 3~400 N, PE – –
Valdymas kontaktoriumi su CEE šakute  – – –  – –
Valdymas dažnio keitikliu       

Maitinimo laido įtampa, voltai 1~230 N, PE 1~230/3~400 N, PE 1~230/3~400 N, PE 1~230/3~400 N, PE 1~230 N, PE 1~230 N, PE 1~230 N, PE
Mygtukai su užrašais AUF-HALT-ZU (atidaryti-stabdyti-uždaryti)       

Valdymo dažnio keitiklio pagrindinis jungiklis išjungiamas visais poliais     –  

Apsauga, A 10 (16 indukcinė dažnio 
keitiklio valdyme)

10 (16 indukcinė dažnio 
keitiklio valdyme)

10 (16 indukcinė dažnio 
keitiklio valdyme)

10 (16 indukcinė dažnio 
keitiklio valdyme)

10 (16 indukcinė dažnio 
keitiklio valdyme)

16 indukcinė dažnio 
keitiklio valdyme

16 indukcinė dažnio 
keitiklio valdyme

Apsaugos rūšis  pavara, valdymas IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 IP 54
Avarinio išjungimo mygtukas       

Važiavimo kelio kontrolė   Šviesos barjeras     –  

  Šviesos grotos       

Atvirų vartų laikymo laikas, sek. 1-200 1-200 1-200 1-200 1-200 1-200 1-200
Uždarymo krašto apsauga     –  

Elektrinis galinis išjungiklis DES       

Avarinis atidarymas Rankena      Spyruoklės Spyruoklės
Atsvara   Avarinio atidarymo grandinė Avarinio atidarymo grandinė  – –

Potencialiai laisvi kontaktai       

Impulsų daviklis žr. 28-29 psl.       

Saugumo elementai žr. 28-29 psl.       

V6030 SE V6015 TR V2012 H3530 H5020

*žr. Hörmann greitaeigių vartų montavimo duomenis
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Panaudojimas Vidiniai vartai  

Išoriniai vartai  

Greitis Atsidarymas, (vidutiniškai) maždaug m/sek. 1,2 –
Atsidarymas, (maksimaliai) maždaug m/sek. / kiekviena pusė 2,0 0,5
Užsidarymas, maždaug  m/sek. / kiekviena pusė 0,5 0,4

Saugumo įranga DIN EN 12604, DIN EN 12453  

Atsparumo vėjui klasė DIN EN 12424 priklauso nuo vartų dydžio, maždaug iki km/h  

Šilumos izoliacija DIN 4108 Vartai su izoliaciniu stiklu (k=W/m2K) – ca. 5,2
Garso izoliacija DIN 52210 R’υ,w, B=ca. …dB 27 ca. 20
Atsparumas ugniai DIN 4102 Montavimo medžiagos klasė A2 (nedegi) – 

Vartų dydžiai Plotis LB/RAM maks. mm 5000 5000
Aukštis LH/RAM maks. mm 5000 4500

Montavimo matmenys Pavaros pusė LB + mm (su apdaila)  290 (340) –
(vietos būtinumas)* Guolio pusė LB + mm (su apdaila) 290 (340) –

Sąrama (su apdaila)     LH iki 3000 mm + mm 700 (880) –
LH nuo 3000-5000 mm + mm 760 (880) –

Tvirtinimas prie sienos, kiekviena pusė mm – 255
Tvirtinimas angoje, kiekviena pusė mm – 265
Saugus atstumas kiekvienoje pusėje, mm (min.) – 500
Valdymo dėžė (B x H x T) cm 40 x 50 x 21 30 x 40 x 12

Vartų konstrukcija kabanti / kabanti (be slenksčio)  

Montavimo gylis mm – 140 (sąvara 54)
Vartų plokštė dvisieniai profiliai   –

Medžiaga/paviršius Aliuminis anoduotas E6/EV1 / aliuminis anoduotas, 
natūralaus atspalvio (E6/EV1)  

Aliuminis padengtas milteline danga, RAL 9016 – 

Aliuminis padengtas milteline danga, spalvos pagal RAL paletę  

Įstiklinimas Sintetinės medžiagos stiklas, padalinimas pagal vartų plotį  –
Vėdinimo grotos Vėdinimo vertikalus pjūvis priklausomai nuo dydžio/išdėstymo  –
Tvirtinimo galimybės Betonas, plienas, mūras, kitos sienų rūšys pagal pareikalavimą  –
Sąramos aukštis mm – 350
Sąvarų skaičius 4-ių sąvarų (2-jų sąvarų) – 

Susilankstymo schema 2:2 (0:2, 2:0) – 

Vartų profilis Plotis  mm – 224/112
Griovelių profilis Aukštis  mm – 107
Juostos Aliuminis, 3-jų dalių – 

Apsauga nuo pirštų privėrimo (EPDM) Vertikaliuose uždarymo kraštuose – 

Sandarinimas Sandarinimas šepečiais viršuje ir apačioje – 

Sąvaros užpildas žiūrėk paskelbtus tekstus – 

Atsidarymo kampas 90° – 

Praėjimo durys/šoninės durys Slenksčio aukštis, 165 mm / panašaus dizaino kaip vartai – 

Pavara ir valdymas Dažnio keitiklis KW 1,5 0,5-1,5
Variklio galingumas KW 1,1 0,75
Maitinimo laido įtampa voltai 1~230 N, PE 1~230 N, PE
Apsauga  /  Apsaugos charakteristika K 16 A 16 A
Pavaros apsaugos rūšis, valdymas IP 55 IP 55/IP54
Temperatūrų sritis – -5°/+40°
Mygtukai su užrašais AUF-HALT-ZU (atidaryti-stabdyti-uždaryti)  

Avarinio išjungimo mygtukas  

Pagrindinis jungiklis išjungiamas visais poliais  

Šviesos barjeras važiavimo kelio kontrolei  

Atvirų vartų laikymo laikas/Atvirų vartų laikymo laikas 
pagrindinis nustatymas 10s 0-200 0-200

Uždarymo krašto apsauga /  dviguba  

Avarinis atidarymas Spyruoklė / atsvara /  troselis  

Potencialūs laisvi kontaktai  

Impulsų davikliai žr. 28-29 psl.  

Saugumo elementai žr. 28-29 psl.  

Techniniai duomenys
Greitaeigiai susukami vartai HSR
Greitaeigiai sulankstomi vartai AFA
  Standartas         pagal pageidavimą AFAHSR
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Techniniai duomenys
greitaeigiai segmentiniai vartai

Panaudojimas Vidiniai vartai   

Išoriniai vartai   

Greitis Atsidarymas, maždaug m/sek. 1,0 1,0 1,0
Užsidarymas, maždaug  m/sek. 0,4 0,4 0,4

Saugumo įranga DIN EN 12604, DIN EN 12453   

Atsparumo vėjui klasė 2 klasė   

DIN EN 12424 Didesnis atsparumas vėjui pagal pareikalavimą   

Šilumos izoliacija DIN 4108 Vartai 4 x 4 m, įmontuoti (k=W/m2K) 0,95 3,2/2,8 3,5/2,9
Vartų dalys atskirai  (k=W/m2K) 0,5 –/– –/–

Garso izoliacija DIN 52210 R’υ,w, B=ca. …dB 21 20/21 20/21

Atsparumas ugniai DIN 4102 Montavimo medžiagos klasė B2 
(normaliai užsiliepsnojanti)   

Vartų dydžiai Plotis LZ max. mm 5000 5000 5000
Aukštis RM max. mm 5000 5000 5000

Montavimo matmenys Pavaros pusė LB + mm 280/340 280/340 280/340
(vietos būtinumas)* Guolio pusė LB + mm 210/230 210/230 210/230

Valdymo dėžė (B x H x T) cm 40 x 80 x 21 40 x 80 x 21 40 x 80 x 21
Vartų konstrukcija kabanti   

Montavimo gylis, mm 42 42 42
Medžiaga, vartų plokštė Dvisienis plienas,  apatinė vartų dalis –

Aliuminis (normalus profilis) – APU ALR
Aliuminis (termoprofilis) – TAP TAR

Paviršius, vartų plokštė Cinkuotas plienas, padengtas milteline 
danga, RAL 9002   –

Cinkuotas plienas, padengtas milteline 
danga, RAL 9006   –

Cinkuotas plienas, padengtas milteline 
danga, spalva pasirinktinai pagal RAL   –

Aliuminis anoduotas E6/EV1   

Aliuminis padengtas milteline danga, 
spalva pasirinktinai pagal RAL   

Praėjimo durys su slenksčiu   

Šoninės durys panašios išvaizdos kaip ir vartai   

Įstiklinimai Įsprūdų langai, tipai A, C, D, E  – –
Aliumininiai įstiklinimų rėmai   

Sandarinimai 4-ių pusių, vidinis sandarinimas   

Užrakinimo sistemos Vidinis užrakinimas   

Išorinis/vidinis užrakinimas   

Apsauga nuo nepageidaujamo  
vartų atidarymo Veleno pavara   

Pavara ir valdymas Dažnio keitiklis KW 3-5,5 3-5,5 3-5,5
Variklio galingumas KW 1,5-3 1,5-3 1,5-3
Maitinimo laido įtampa voltai 3~400 N, PE 3~400 N, PE 3~400 N, PE
Apsauga A priklauso nuo vartų dydžio priklauso nuo vartų dydžio priklauso nuo vartų dydžio

Pavaros/valdymo apsaugos rūšis IP 54 (IP 65) IP 54 (IP 65) IP 54 (IP 65)

Mygtukai su užrašais AUF-HALT-ZU 
(atidaryti-stabdyti-uždaryti)   

Avarinio išjungimo mygtukas   

Pagrindinis jungiklis išjungiamas visais poliais   

Šviesos barjeras važiavimo kelio kontrolei   

Atvirų vartų laikymo laikas (sek.) 0-60 0-60 0-60
Uždarymo krašto apsauga   

Avarinis atidarymas Avarinė rankena   

Potencialiai laisvi kontaktai   

Impulsų davikliai žr. 28-29 psl.   

Saugumo elementai žr. 28-29 psl.   

  Standartas        pagal pageidavimą APU/TAP ALR/TARSPU

* žr. Hörmann greitaeigių vartų montavimo duomenis
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Hörmann segmentiniai vartai 
Iš plieno ir aliuminio, vienasieniai ir dvisieniai. Taip pat ir greitaeigiai 
segmentiniai vartai ir T30 nuo ugnies apsaugantys vartai.

Hörmann pakrovimo technika
Aukščio išlyginimo aikštelės, vartų sandarinimas ir krovimo šliuzai.

Hörmann susukami vartai
Iš plieno ir aliuminio, vienasieniai ir dvisieniai, 
serijinės gamybos su pavara. Taip pat ir greitaeigiai susukami vartai.

Hörmann greitaeigiai vartai
Su lanksčia varčia, atsidaro vertikaliai ir horizontaliai.

Planuokite saugiai su 
patikimu partneriu
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Hörmann	kiekvienam	objektui	siūlo	

tinkamiausią	ekonomišką	vartų	ir	

pakrovimo	sistemų	sprendimą.

Hörmann susukamos grotos
Iš plieno, nerūdijančio plieno ir aliuminio. 
Serijinės gamybos su pavara.

Hörmann sulankstomi vartai
Iš plieno ir aliuminio, vienasieniai ir dvisieniai.
Taip pat ir greitaeigiai sulankstomi vartai iš aliuminio.

Hörmann priešgaisriniai vartai
Stumdomi vartai T30 ir T90, vienvėriai ir dvivėriai 
ir segmentiniai vartai T30.

Hörmann stumdomi kiemo vartai
Iš plieno.
Taip pat ir su panašaus dizaino šoninėmis durimis ir tvoros dalimis.

Taip pat galime pasiūlyti: stumdomus vartus, 
švytuoklinius vartus ir juostines užuolaidas



Hörmann: kokybė be kompromisų

VARTAI

PAVAROS

PRAMONINIAI 
SEGMENTINIAI VARTAI 

KROVIMO SISTEMOS

DURYS

STAKTOS

Hörmann-	vienintelis	gamintojas	tarptautinėje	rinkoje,	galintis	pateikti	

daugybę	kompleksinių	sprendimų	kiekvienam	statybiniam	projektui.	

Hörmann	produkcija	pagaminta	modernių	technologijų	gamyklose	pagal	

naujausius	technikos	standartus.	Hörmann	pardavimų	ir	serviso	tinklas	

paplitęs	visoje	Europoje,	kompanijos	gamyklos	veikia	Kinijoje	bei	JAV.	

Hörmann-	Jūsų	patikimas	partneris,	užtikrinantis	aukščiausią	kokybę	ir	

ilgaamžiškumą.

Hörmann KG Amshausen Hörmann KG Antriebstechnik Hörmann KG Brandis Hörmann KG Brockhagen

Hörmann KG Dissen Hörmann KG Eckelhausen Hörmann KG Freisen Hörmann KG Ichtershausen

Hörmann KG Werne Hörmann Genk NV, Belgien Hörmann Beijing, China Hörmann Inc. Vonore TN, USA
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Hörmann Lietuva UAB
info@hormann.lt


