Original-LUBRATEC® - Systemy ochrony przed wiatrem
Original-LUBRATEC® Bramy
Original-LUBRATEC® Brama rolowana (zwijana górą)

Funkcje podstawowe
Najprostsza brama rolowana (zwijana górą) jest
dedykowana wszędzie tam, gdzie nie wymaga się
codziennego zwijania i rozwijania, ale okresowo jest
potrzeba odizolowania pomieszczenia. Dostarczana
wyłącznie z napędem ręcznym za pomocą korby lub z
napędem ręcznym łańcuchowym.

Możliwości montażu:
- przed stropem (na zewnątrz)
- nad stropem (na zewnątrz)
Wymiary (dowolne kombinacje)
szerokość [m] 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5
wysokość [m] 3.0 4.0 5.0

Original-LUBRATEC® Brama rolowana z silnikiem wewnętrznym (zwijana na środku)

Funkcje podstawowe
Brama z bocznymi szynami prowadzącymi dla
wzmocnienia odporności na napór wiatru. Napęd
elektryczny silnikiem wewnętrznym zamontowanym w
środkowej belce (60 Nm). Sterowanie przełącznikiem
natynkowym lub w opcji (wysokość od 4m) możliwość
sterowania pilotem.

Możliwości montażu:
- w stropie
- przed stropem (wewnątrz lub na zewnątrz)
- ponad stropem (przejezdna cała pierwotna
powierzchnia otworu)
Wymiary (dowolne kombinacje)
szerokość [m] 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5
wysokość [m] 3.0 4.0 5.0
Możliwość dostosowania wymiaru bramy pod klienta.
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Original-LUBRATEC® Brama rolowana z belkami stabilizującymi

Funkcje podstawowe
Brama z bocznymi szynami prowadzącymi oraz
poziomymi belkami stabilizującymi jest przeznaczona
do budynków z bardzo dużym naporem wiatru.
Kurtyna razem z belkami stabilizującymi jest nawijana
na górną belkę napędową. Przeznaczona jest do
codziennych otwarć/zamknięć np. wjazd do stołów
paszowych w oborach. Napęd elektryczny silnikiem
wewnętrznym lub silnikiem z napędem bezpośrednim,
ewentualnie na życzenie napęd ręczny. Sterowanie
odbywa się przełącznikiem natynkowym lub w opcji za
pomocą pilota.

Możliwości montażu:
- przed stropem (wewnątrz lub na zewnątrz)
- nad stropem (na zewnątrz)
Wymiary (dowolne kombinacje)
szerokość [m] 3.0 4.0 5.0 6.0
wysokość [m] 3.0 4.0 5.0 6.0
Możliwość dostosowania wymiaru bramy pod klienta.

Original-LUBRATEC® - Brama składana pozioma

Funkcje podstawowe
Brama jest zbudowana z pionowych pasów
przeplecionych przez kurtynę i zamocowanych do
górnej belki napędzającej. Przez napinanie pasów
brama podnosi się lub opuszcza. Natomiast pasy
poziome odpowiadają za wytrzymałość bramy, a ich
końce umocowane są w zewnętrznych prowadnicach
na ruchomych rolkach. Przeznaczona jest do
codziennych otwarć/zamknięć np. wjazd do stołów
paszowych w oborach. Napęd elektryczny silnikiem
wewnętrznym lub ręczny łańcuchowy. Sterowanie
odbywa się przełącznikiem natynkowym lub w opcji za
pomocą pilota.

Możliwości montażu:
- przed stropem (wewnątrz lub na zewnątrz)
- w stropie
- nad stropem (na zewnątrz)
Wymiary (dowolne kombinacje)
szerokość [m] 3.0 4.0 5.0 6.0
wysokość [m] 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0
Możliwość dostosowania wymiaru bramy pod klienta.
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Original-LUBRATEC® - Zasłony wielkoformatowe do hal i wiat
Original-LUBRATEC® - Zasłona wielkoformatowa rolowana z napędem zewnętrznym
(zwijana w środku)

Funkcje podstawowe
System zasłon wielkoformatowych jest dedykowany
do bardzo dużych hal, wiat lub innych pomieszczeń.
Maksymalny wymiar to aż 50m długości i aż 5m
wysokości. Zasłona ma po środku belkę zwijającą
połączoną z silnikiem. Belka obracając się zwija
zasłonę ku górze a silnik przesuwa się równolegle po
specjalnych prowadnicach. Napinanie i klinowanie
systemu w przypadku burzy za pomocą pasów i klamr
do posadzki. Dla zwiększenia stabilności systemu i
odporności na napór wiatru zastosowano aluminiowe
rury profilowane, do których przytwierdza się pasy
napinające. Napęd elektryczny z ruchomym silnikiem
na prowadnicach bocznych lub stałym silnikiem z

wałem kardana, ew. napęd ręczny łanuchowy.
Sterowanie odbywa się przełącznikiem natynkowym.
Wymagane miejsce na mechanizm napędowy to 1m.
Możliwość osłony układu napędowego.
Wymiary maksymalne
szerokość [m] do 50.0
wysokość [m] do 5.0
Możliwość dostosowania wymiaru pod klienta.
Zastosowanie:
hale maszyn, wiaty, magazyny pasz, zewnętrzne stoły
paszowe itp.

Original-LUBRATEC® - Zasłona wielkoformatowa rolowana z silnikiem wewnętrznym

Funkcje podstawowe
Zasłona wielkoformatowa z elektrycznym silnikiem
wewnętrznym ma dodatkowo boczne prowadnice.
Zwijanie odbywa się ku górze. Dzięki temu rozwiązaniu
można zamykać otwory o maks. rozmiarach 15x5m
bez konieczności pozostawiania miejsca na napęd,
gdyż silnik (120Nm) znajduje się w środkowej belce
zwijającej. Napinanie i klinowanie systemu w przypadku
burzy za pomocą pasów i klamr do posadzki. Dla
zwiększenia stabilności systemu i odporności na
napór wiatru zastosowano aluminiowe rury profilowane
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do których przytwierdza się pasy napinające.
Sterowanie odbywa się przełącznikiem natynkowym.
Wymiary maksymalne
szerokość [m] do 15.0
wysokość [m] do 5.0
Zastosowanie:
obory dla cieląt, stodoły, wiaty, magazyny siana lub
słomy itp.

Original-LUBRATEC® - Zasłona wielkoformatowa rolowana z silnikiem wewnętrznym do
zastosowań wewnątrz budynków

Funkcje podstawowe
Zasłona wielkoformatowa z elektrycznym silnikiem
wewnętrznym i bocznymi prowadnicami. Zwijanie
odbywa się ku górze. Dzięki temu rozwiązaniu można
zamykać otwory o maks. rozmiarach 15x5m bez
konieczności pozostawiania miejsca na napęd, gdyż
silnik (120Nm) znajduje się w środkowej belce zwijającej.
System nie posiada pasów napinających ani klamr do
klinowania zasłony. Szczelina między zasłoną a szyną
prowadzącą po stronie napędowej jest osłonięta
specjalną osłoną chroniącą elementy napędu przed
zabrudzeniami i wodą wewnątrz budynku.

Sterowanie odbywa się przełącznikiem natynkowym.
Wymiary maksymalne
szerokość [m] do 15.0
wysokość [m] do 5.0
Zastosowanie:
dojarnie, poczekalnie przed- i poudojowe itp.

Original-LUBRATEC® - Zasłona wielkoformatowa składana

Funkcje podstawowe
Zasłona składana wielkoformatowa przeznaczona jest
do pomieszczeń o maks. szerokości 20m i maks.
wysokości 8m. Jest zbudowana z pionowych pasów
przeplecionych przez kurtynę i zamocowanych do
górnej belki napędowej. Przez napinanie pasów brama
podnosi się lub opuszcza (składając w górnej części).
Dla wzmocnień poziomych zastosowano specjalne
belki aluminiowe umocowane w zewnętrznych
prowadnicach na ruchomych rolkach. Przeznaczona
jest do codziennych otwarć/zamknięć. Napęd
elektryczny silnikiem wewnętrznym 120Nm lub
silnikiem zewnętrznym 120/250 Nm.

Sterowanie odbywa się przełącznikiem natynkowym.
Napinanie i klinowanie systemu w przypadku burzy za
pomocą pasów i klamr do posadzki.
Wymiary maksymalne
szerokość [m] do 20.0
wysokość [m] do 8.0
Zastosowanie:
obory dla cieląt, stodoły, magazyny siana lub słomy,
hale itp.
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Original-LUBRATEC® - Zasłona wielkoformatowa przesuwna

Funkcje podstawowe
System przesuwny jest adresowany do okresowego a
nie codziennego użytkowania. Stosowany wszędzie
tam, gdzie konieczne jest zachowanie pierwotnego
wymiaru wysokości. Otwieranie i zamykanie ręczne
poprzez przesunięcie zasłony. Kurtyna przesuwa się
na rolkach składając się po stronie bocznej. Możliwość
otwierania w lewo lub prawo – na życzenie klienta.
Napinanie i klinowanie systemu w przypadku burzy za
pomocą pasów i klamr do posadzki.

Wymiary maksymalne
szerokość [m] do 20.0
wysokość [m] do 4.0
Zastosowanie:
obory dla cieląt, hale maszyn lub pojazdów itp.

Original-LUBRATEC® - Napinanie kurtyn płaskich

Kurtyny płaskie
Napinanie płaskich kurtyn i plandek odbywa się
zazwyczaj za pomocą 3-stronnego systemu mocowań
typu keder (wałek kedrowy w profilu aluminiowym).
Napinanie przeprowadza się od góry do dołu. Dolna
część kurtyny posiada specjalną kieszeń na całej
długości, w którą wsuwa się rurę 1,5”calową.
Napinanie odbywa się poprzez system pasów
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przymocowanych do dolnej
przytwierdzonych do posadzki.
Wymiary maksymalne
szerokość [m] do 30.0
wysokość [m] do 5.0

rury

oraz

klamr

