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Pohony křídlových 
bran a vrat nachází 

aplikace instalují pákové pohony. Pro 
průmyslové použití s vysokou 
četností otevírání, velké hmot-
nosti bran a vrat se také využívají 
elektrohydraulické pohony. Díky 
samosvornému mechanismu, 
který dostatečně blokuje bránu 
v jakékoliv poloze, není zapotře-
bí u krátkých křídel instalovat 
dodatečný elektrozámek. 

Pohony posuvných bran jsou vyrobeny z vhodných 
materiálů s ideální pevností a odolností. Struktura poho-
nů je u většiny typů tvořena aluminiem a vnější horní 
pouzdro z odolného plastu, který chrání jak elektronic-
ké, tak mechanické díly před vnějšími vlivy. Průmyslové 
pohony jsou pak v trvalé olejové lázni. Řídící elektroniky 
jsou speciálně vyvinuty pro jednotlivé typy a obsahují 
mnoho nastavitelných funkcí. Pohony jsou dle typu 
vybaveny mechanickými nebo magnetickými konco-
vými spínači a také např. enkodérem, který umožňuje 
v případě překážky ihned reverzovat.

Pohony garážových vrat se vyznačují stále se inovují-
cími materiály. Stropní pohony vrat MAX z naší 
produkce mají nespornou výhodu v jednoduché 

vč. řídící elektroniky a také 
v pevné liště s řetězem. 
Stropní pohony vrat 
PROBO jsou vybaveny 
vícefunkční procesorovou 
elektronikou vč. enkodéru 
a tichou lištou s řemenem. 
Struktura konstrukcí je 
tvořena díly v pozinkované 

oceli, plastovým krytem, který 

Pohon skládacích vrat 
je koncipován pro montáž na vnitřní skládací garážová a prů-

myslová vrata, kdy vratové křídlo je dělené na dva díly a při realizaci 
není nutné dodatečné vedení samotných křídel.

Výběr z modelů
TURN ECO

vstupní napětí 230 V 230 V 230 V 230 V
provozní napětí motoru 230 V 230 V 230 V 230 V
jmenovitý výkon motoru 300 W 350 W 190 W 200 W
max. tlačná síla 3000 N • • 3000 N
max. kroutící moment • 260 Nm 220 Nm •
způsob mazání TUK TUK OLEJ OLEJ
provozní teplota -20/+70 °C -20/+70 °C -20/+70 °C -20/+70 °C
stupeň krytí IP 54 IP 54 IP 67 IP 54
rychlost výsuvu 18,5 mm/s • • 20 mm/s
max. délka křídla 2,0 m 2,5 m 3 m 6 m
max. hmotnost křídla 250 kg 300 kg 600kg 600 kg

Výběr z modelů
PULS ECO PASS 400 PASS 1200 PASS 2500

vstupní napětí 230 V 230 V 230 V 380 V
provozní napětí motoru 230 V 230 V 230 V 380 V
jmenovitý výkon motoru 250 W 250 W 600 W 730 W
max tlačná síla 3500 N 4000 N 5000 N 7900 N
způsob mazání TUK OLEJ OLEJ OLEJ
provozní teplota -20/+70 °C -20/+70 °C -20/+70 °C -20/+70 °C
stupeň krytí IP 54 IP 54 IP 54 IP 54
max. provozní zatížení 40 % 40 % 70 % 80 %
rychlost posuvu 10 m/min 10 m/min 11 m/min 11 m/min
max. hmotnost brány 300 kg 400 kg 1200 kg 2500 kg

Výběr z modelů
SUPRA BARR

vstupní napětí 230 V 230V
provozní napětí motoru 24 V 230V
kroutící moment 150 Nm 150 Nm
max. délka břevna 4 m 6 m
max. vytížení 80 % 60 %
provozní teplota -20/+70 °C -20/+70 °C
stupeň krytí IP 44 IP 44
možnost osvětlení zabudované do břevna -
rozměry základny 230 × 300 mm 255 × 255 mm
rozměry max. šířka a výška 270 × 1050 mm 255 × 1010 mm

Výběr z modelů
MAX ECO MAX 700 MAX 1200

vstupní napětí 230 V 230 V 230 V
provozní napětí motoru 24 V 24 V 24 V
max. tlačná síla 700 N 700 N 1200 N
max. provozní zatížení 30 % 40 % 80 %
max. plocha vrat 9 m2 9 m2 15 m2

nastavení koncových poloh časové mechanické mechanické
stupeň krytí IP 32 IP 32 IP 32
typ vodící lišty lišta s řetězem lišta s řetězem lišta s řetězem

Sestavy MAX od 5 490 Kč bez DPH

Závora SUPRA je osvědčený elektrome-
chanický typ, který nachází uplatnění v ši-
rokém okruhu privátního i průmyslového 
použití. Charakteristickými znaky tohoto 
systému je velmi specifický design 
a robustní skrytá ocelová skříň. 
Břevno může být hladké s reflex-
ními nálepkami, nebo speciální 
drážkované se zabudovaným 
osvětlením přímo v břevnu 
po celé své délce.

Závora BARR je elektrohydraulická 
závora s použitím až do 6m délky 

břevna. Charakteristickými znaky 
této závory je standardní design 

a robustní lakovaná ocelová 
skříň. Břevna jsou hladká 

s reflexními nálepkami. 
Hydraulický systém 

se vyznačuje mini-
málním opotřebe-

ním a dlouhou 
životností.
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ŘÍDÍCÍ ELEKTRONIKY, DOPLŇKYŘÍDÍCÍ ELEKTRONIKY, DOPLŇKY DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍDÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

Řídící elektroniky slouží k ovládání pohonů a celkových systémů vjezdu. Jednotlivé typy se 
rozlišují dle použití, možností nastavení a připojení dalších prvků jako fotobuněk, majáků, 

digitálních spínačů až po další externí ovládací a bezpeč-
nostní prvky: od přídavných impulsních prvků, externích 

koncových spínačů, osvětlení, alarmy apod. 
Elektroniky RJ z naší produkce jsou 
vhodné pro většiny typů posuvných a kříd-
lových bran, garážových a rolovacích vrat aj. 
Doplňky slouží především pro bezpečný 
provoz. Nejvíce užívanými jsou fotobuňky, 
majáky, indukční smyčky apod.

Dálkové ovládání ze série TX z naší produkce 

rozpozná jen pravý – aktuální kód a tím 

dukce. Přijímače jsou buď osaze-
ny přímo do řídících elektronik 

a jsou obsaženy v komple-
tech, nebo jsou také externí 
typy, 1 a 4 kanálový, které je 

možné připojit k jakémukoliv 
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