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1. We take care.

Riaditelia Ronald a Harald van Wijk, manažment 
tím Loading Systems 

Priekopník v oblasti  
nakládky a vykládky

Spoločnosť Loading Systems dodáva kompletné riešenia pre nakládku 

a vykládku, s dôrazom na kompletnosť. Ako špičkový výrobca na 

európskom trhu a priekopník v oblasti nakládky a vykládky poskytujeme 

komplexné služby od poradenstva a vytvorenia návrhu, cez výrobu a 

vedenie projektu, až po inštaláciu a údržbu. Naše moderné oddelenie 

výskumu a vývoja a flexibilné (regionálne) výrobné závody sú zárukou 

výhodného riešenia všetkých Vašich problémov v oblasti logistiky.
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Bezpečne a efektívne
Spoločnosť Loading Systems sa postará o čo najefek-
tívnejšie vybavenie Vašich nakladacích miest. Či už ide 
o vytvorenie návrhu, plánovanie, inštaláciu, dodávku 
alebo údržbu: Vaše želania tvoria východiskový bod 
každej súčasti našej dodávky služieb. Naše produkty a 
služby navyše dodávame podľa platných európskych 
noriem EN, podľa smerníc o strojných zariadeniach a 
sú vybavené označením CE. Firmy spoločnosti Loading 
Systems sú certifikované v súlade s národnými a medzi-
národne platnými označeniami, ako sú ISO 9001:2000, 
VCA, Investor in People a HACCP. 

Všetky starosti nechajte na nás
Keďže môžete využiť naše služby už od plánovacej 
fázy, ponúkame Vám možnosť, ako sa optimálne zbaviť 
starostí. Poskytneme Vám rozsiahle a podrobné pora-
denstvo zamerané na Váš druh podnikania, terén, frek-
vencie dovozu a vývozu produktov, Vášmu vozidlovému 
parku, interných dopravných prostriedkov a druhu pro-

duktov. Ďalej Vám radi poradíme ohľadom správneho a 
estetického návrhu nakladacích a vykladacích otvorov, 
spoľahlivého projektového plánovania a stavebného 
dozoru či kvalitných produktov. Naše projekty na mieru 
ešte zefektívnia návrh a stavebný proces. 

Zariadenie nakladacích miest, priemyselné 
vráta a príslušenstvo
Ako sa dočítate v tejto brožúre, spoločnosť Loading 
Systems dodáva kompletný program produktov a ser-
visných služieb týkajúci sa nakladacích miest. Za úče-
lom ďalšej kompletizácie Vašich zariadení a systémov 
sa môžete na nás obrátiť ohľadom rozšíreného progra-
mu a doplnkového príslušenstva. Napokon Vám vďaka 
systému Advanced Control Centre ponúkame praktický 
softvérový program na internetovej báze. V kapitole 2 
sa dočítate, ako môžete efektívne a aktívne koordino-
vať, kontrolovať a riadiť nákladné vozidlá a zariadenia v 
okolí Vašich nakladacích a vykladacích plošín pomocou 
tejto aplikácie. 

Sme Vám vždy k dispozícii
Vďaka pobočkám po celej Európe je Vám spoločnosť 
Loading Systems vždy nablízku. Sme Vám k dispozícii 7 
dní v týždni, 24 hodín denne. Naši špeciálne vyškolení 
technici sa postarajú o údržbu, testy, opravy a výmenu 
Vašich zariadení. 

We take care, nech ste kdekoľvek.
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S aplikáciou Advanced Control Centre od firmy Loading Systems môžete 

ľahko a efektívne koordinovať, strážiť a spravovať svoje nákladné vozidlá 

a zariadenia v blízkosti nakladacieho miesta. Systém sa skladá z modulov 

Ovládanie nakladacieho miesta, Ovládanie zariadenia, Servis a Štatistiky 

a výkazy.

2.  Advanced  
Control Centre

Vaše nakladacie a vykladacie 
miesta sú monitorované  
24 hodín denne, 7 dní v týždni
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2.1 Ovládanie nakladacieho miesta
Modul Ovládanie nakladacieho miesta Vám v aplikácii 
Advanced Control Centre môže zobraziť aktuálne infor-
mácie o stave všetkých Vašich nakladacích miest. Na-
kladacie miesta možno na diaľku rezervovať pre určité 
nákladné vozidlo. Ako náhle sa nákladné vozidlo 'napo-
jí' na nakladacie miesto, ihneď sa táto skutočnosť ob-
javí v systéme. Nepretržite sa sleduje aj stav zariadenia 
nakladacieho miesta, ako je otváranie a zatváranie vrát 
a frekvencie prevádzky vyrovnávacích mostíkov. Ako 
náhle nákladné vozidlo odíde, dôjde k automatickému 
uvoľneniu nakladacieho miesta s možnosťou novej re-
zervácie. Stručne povedané: nedochádza k zbytočným 
prieťahom a je zaistené správne rozdelenie nákladných 
automobilov k jednotlivým nakladacím miestam. 

Výhody Ovládania nakladacieho miesta
•  Úplná kontrola a prehľad o nákladných vozidlách v 

blízkosti nakladacieho miesta.
•  Lepšia efektivita a stupeň obsadenosti Vášho nakla-

dacieho miesta.
•  Zníženie rizika pochybenia: vďaka navedeniu náklad-

ných vozidiel k správnemu nakladaciemu miestu.
•  Zníženie čakacej doby nákladných vozidiel a lepšia 

celková správa priestoru. 
•  Aktuálny prehľad o obsadenosti, priemernej dobe na-

kládky a vykládky, počet vozidiel na jedno nakladacie 
miesto a prehľad o stave nakladacích miest. 

2.2 Ovládanie zariadení
Vďaka modulu Ovládanie zariadení v Advanced Control 
Centre uvidíte ľahko a rýchlo na monitore stav všetkých 
Vašich nakladacích a vykladacích otvorov. Môžete na-
príklad zistiť, ktoré vráta sú otvorené a ktoré sú uzav-
reté. Jednoduchou manipuláciou môžete vráta ovládať 
na diaľku. Tiež je možné nechať si automaticky zasielať 
e-maily alebo SMS, ak napríklad dôjde k prekročeniu 
doby určenej na otvorenie vrát. Nie je potrebné po 
ukončení prevádzky osobne kontrolovať zhasnutia sve-
tiel. Na diaľku môžete zistiť, v ktorom doku sú rozsvie-
tené svetlá, a na diaľku ich zhasnúť. 

Úspora energie a bezpečnosť 
Zakaždým, keď dôjde k zbytočnému dlhodobému otvo-
reniu otvoru, prichádzate o drahocennú energiu, najmä 
ak nákladné vozidlo nestojí v nakladacom mieste. Sys-
tém Advanced Control Centre predchádza nežiadúcim 
stratám energie. K otvoreniu vrát dochádza iba počas 
nakladania a vykladania, ihneď potom sa vráta uzavrú. 

Výhody Ovládania zariadenia 
• Zlepšená bezpečnosť Vašej budovy. 
•  Aktuálny prehľad stavu nakladacích miest (napríklad 

ak je otvor otvorený / zatvorený). 
•  Možnosť napojenia na Váš systém WMS (správny to-

var v správnom otvore). 
•  Šetrný k životnému prostrediu - nižší únik energie. 
•  Znížená práceneschopnosť zamestnancov vďaka zní-

ženému prievanu a zlepšeným pracovným podmien-
kam.
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2. Advanced Control Centre

2.3 Servis
Modul Servis v systéme Advanced Control Centre mo-
nitoruje 24 hodín denne, 7 dní v týždni Vaše nakladacie 
miesto. Akákoľvek porucha nakladacieho miesta je v 
systéme Advanced Control Centre odovzdaná odbor-
níkom vo firme Loading Systems. Problém je možné 
ihneď analyzovať a odstrániť, v niektorých prípadoch 
dokonca aj na diaľku: nedochádza k žiadnemu zdržaniu 
aktivít počas nakládky a vykládky. 

Údržba 
Pravidelná údržba je nutná na dosiahnutie maximál-
neho využitia Vášho nakladacieho miesta. Pravidelnú 
údržbu je možné automaticky naplánovať na základe 
nameraného použitia zariadenia v rámci modulu Servis 
v systéme Advanced Control Centre. Prípadná porucha 
alebo pravidelná údržba sa samozrejme zobrazí aj v 
module Ovládanie nakladacieho miesta. Týmto spôso-

bom nebude dochádzať k situáciám, že bude nákladné 
vozidlo pristavené k nepoužiteľnému nakladaciemu 
miestu. Všetky tieto funkcie zaručujú maximálne vy-
užitie vášho zariadenia. Prevádzka bude optimálne 
efektivna, chaos a meškania na nakladacích miestach sa 
stanú minulosťou. 

Výhody modulu Servis 
•  Maximálne časové využitie Vašich nakladacích miest: 

Kontrola prevádzky 24 hodín denne, 7 dní v týždni. 
•  Automatické zasielanie kódov s poruchami, ktoré 

budú vyriešené na diaľku, niekedy dokonca ešte 
predtým, než vy sami poruchu zaznamenáte. 

•  Kontrola a údržba sa vykonáva v správnu dobu, čím 
sa zvýši životnosť inštalácie. 

•  Minimálne náklady na údržbu a menej administratív-
nych úkonov.

Výhodné 
riešenie 
výhradne na 
internetovej 
báze
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2.4 Štatistiky a výkazy
Modul Štatistiky a výkazy v systéme Advanced Control 
Centre napomáha optimalizácii dopravy a celej pre-
vádzky. Vďaka modulu Štatistiky a výkazy je možné 
si okrem iného vyžiadať stupeň a dĺžku obsadenosti, 
presnú a priemernú dobu nakládky a vykládky a počet 
úkonov počas jedného otvorenia nakladacieho mies-
ta. Je to ideálna pomôcka k efektívnejšej prevádzke a 
spravovaniu Vašich nakladacích miest. 

Výhody modulu Štatistiky a výkazy 
•  Optimálny prehľad nákladov na prevádzku naklada-

cích miest. 
•  Detailná analýza na zabezpečenie optimalizácie do-

pravy a odbavenie tovaru. 

2. Advanced Control Centre

2.5 Minimálne investície
Systém Advanced Control Centre predstavuje výhod-
né riešenie na internetovej báze. Vyžaduje preto len 
minimálnu investíciu do hardvéru. Advanced Control 
Centre je možné obsluhovať z ktoréhokoľvek pracovné-
ho miesta s pripojením k internetu, a to aj viac osobami 
naraz. 

Systém Advanced Control Centre skutočne funguje! 
•  Vynikajúce riešenie na internetovej báze s minimál-

nou investíciou do hardvéru. 
•  Dostupný z každého pracovného miesta a obsluhova-

teľný viacerými užívateľmi naraz. 
•  Automatické zasielanie aktualizácie softvéru: vždy 

pracujete s najaktuálnejšou verziou programu. 

Vďaka systému Advanced Control Centre máte mož-
nosť svoje nakladacie miesto ovládať efektívne s níz-
kymi nakladmi, šetrne k životnému prostrediu a bez-
pečne. Loading Systems Vám ponúka maximálnu dobu 
využitia a optimálnu jednoduchosť. 

We take care.

Efektívne,
šetrné k životnému 
prostrediu a 
bezpečné
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 3.  Návrh vrát

U Loading Systems obdržíte možnosť prisposobenia 
vašich vrát pri každej zmene situácie vašim prianiam. 
Ponúka sa napr. možnosť nákladovo efektívnejšieho 
zariadenia: vylepšený návrh vrát vytvorí značne nižšie 
náklady spotrebiteľa ako bežné základné vráta. Je to 
neobyčajne priaznivé pre nákladovú efektívnosť vášho 
podniku.

Voľbu vrát ovplyvňujú niektoré dôležité faktory, napr. intenzita dopravy, 

variácia parkovania vozov, aparatúra pre spracovanie a kontrola 

prístupu.
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Rozmery priemyselných vrát sa veľmi líšia a závisia od 
toho, či ide o „rampové vráta” alebo „vjazdové vráta“/
„prechodové vráta“.  

Vjazdové vráta/ prechodové vráta sa nachádzajú na 
rovnakej úrovni ako jazdná dráha a majú vnútorné  
rozmery:

Rampové vráta majú vnútorné rozmery, ktoré sú v súla-
de s rôznymi faktormi, napr.:
• Výška rampy.
• Druh tovaru, ktorý sa musí vyložiť a naložiť.
• Veľkosť a prevedenie rôznych typov nákladných áut.
• Navádzače kolies, žiadne navádzače kolies.
• Výška stožiaru vysokozdvižného vozíka. 
• Typ vyrovnávací mostíky.

Vnútorná výška sa môže určiť na maximálne výšky ná-
kladných áut (+ bezpečnostná marža) a výška rampy.

Maximálne výšky nákladných áut sa pohybujú medzi 
3800 mm a 4200 mm (nákladné autá s pneumatickými 
pružinami). Maximálna šírka nákladných áut má vnútor-
ný rozmer ± 2500 mm. Aby sa v nákladnom aute mohlo 
stále nakladať a vykladať po celej šírke, je nutné, aby 
šírka brány bola minimálne rovnaká ako vnútorná šírka 
nákladného auta. 

V praxi často nestoja nákladné autá uprostred otvoru, 
ale až 30 cm od stredu. Je samozrejmé, že šírka vrát 
2500 mm potom nie je ideálne riešenie. 

Správny druh vrát na správnom mieste môže 
zabezpečiť podstatne nižšie prevádzkové 
náklady

Vnútorné rozmery vjazdové vráta/  
prechodové vráta:
Šírka: 3500 mm - 4500 mm
Výška: 4200 mm - 4500 mm*

*  Maximálna výška strechy nákladného auta s určitým bezpečnostným 
priestorom.

Preto vám odporúčame nasledujúce vnútorné rozmery 
pre rampové vráta:

Vnútorné rozmery rampové vráta:
Šírka: 2800 mm* - 3200 mm
Výška:  (výška strechy auta + bezpečnostná marža) 

-/- výška rampy

*  Pri použití navádzačov kolies sú marže, keď menšie nákladné auto 
stojí uprostred a môže sa použiť relatívne užšia šírka vrát.
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4. Sekčné vráta

Loading Systems PowerDoor sú priemyselné sekčné vráta. Sekčné 

vráta vám umožnia dosiahnuť maximálny priestor ako pred vrátami,  

tak aj za nimi. 

Určené pre priemyselné 
a intenzívne používanie
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Krídlo vrát sa pri otvorení pohybuje pod strop alebo verti-
kálne pozdĺž múru skladu. Ponúka to dve výhody: potreb-
ný skladový priestor nezmizne a systém sa postará o to, 
aby sekčné vráta boli optimálne chránené proti poškode-
niu zvonku. Pre vašu istotu, že riešenie sa špecificky hodí 
pre vašu situáciu, ponúka Loading Systems dostatočné 
možnosti v oblasti prevedenia, konečných úprav, obsluhy 
a možnosti zabudovania. Jednoduchosť použitia a bez-
pečnosť sú pritom samozrejme najdôležitejšie body. 

Sekčné vráta Loading Systems sú špecificky navrhnuté 
pre priemyselné použitie, vhodné pre intenzívne pou-
žitie a prevedené podľa najvyšších štandardov kvality. 
Pre všetky vráta platí, že sú vyrobené z vysokohodnot-
ných materiálov. Spracovanie zaručuje trvanlivosť, opti-
málnu izoláciu a minimálnu údržbu.

4.1 Panely
Sekčné vráta Loading Systems môžu byť zhotovené v 
rôznych prevedeniach panelov a konečnej úprave. 

Dlhá životnosť
Panely sekčných vrát sú dlhodobo vystavené rôznym 
poveternostným podmienkam. Všetky prevedenia pa-
nelov od Loading Systems sú však perfektne odolné 
proti korózii a deformácii.

Všetky vráta sú zhotovené z vysokohodnotného, po-
zinkovaného a potiahnutého (extra) silného oceľového 
kovania. Dokonca za najextrémnejších povetrnostných 
podmienok si môžete byť istí ich dlhou životnosťou.
 
Okrem toho sú panely ošetrené naviac integrovaným 
zosiľovacím oceľovým pásom. Zabezpečí lepšiu stabilitu 
a zaručuje dlhohodobú funkčnosť všetkých upevnených 
komponentov.

Bezpečnosť, trvanlivosť, jednoduchosť 
použitia a optimálnej izolácie
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Vysoká izolačná hodnota
Štandardné panelové prevedenie sekčných vrát Loading 
Systems sú 40 mm silné a tesne sa uzatvárajú. Výsle-
dok: izolačná hodnota v najvyšších triedach normy CE. 
To podstatne zníží spotrebu energie.

Polyuretanové penové jadro medzi vysoko hodnotným 
oceľovým kovaním okrem toho spomaľuje požiar a ne-
obsahuje CFK. 

Pekný tvar
Loading Systems vám predkladá rozšírenú ponuku 
štandardných farieb panelov a spracovaní. Na tomto 
základe môžu byť sekčné vráta úplne prispôsobené 
architektonickým alebo funkčným aspektom budovy. 

Panely od Loading Systems sa dodávajú v štandardnej 
mosazdi a drážkovom (tvar nosa) spojení s ochranou 
proti priškripnutiu, alebo bez tejto ochrany. Nech si 
vyberiete ktorýkoľvek panel: všetky panely majú vyni-
kajúce izolujúce a protikorózne vlastnosti, silné poly-
uretanové bezfreonové jadro a vyznačujú sa vysokou 
stabilitou a trvanlivosťou. 

4.1.1 Priemyselný panel 

Tradičné priemyselné panely od Loading Systems sú 
ošetrené zabudovaným termickým prerušením. Tzv. 
„tvar nosa“ vytvorí takmer bezšvové spojenie panelov. 
Týmto spôsobom nemôže vzduch a/alebo voda pre-
niknúť do spojenia, čím získa panel vynikajúce izolačné 
vlastnosti. 

4. Sekčné vráta

Merný rozsah

Odolnosť proti veternej 
záťaži 1)

Vodotesnosť 2)

Vzduchová 
priepustnosť  3)

Tepelná izolácia 4)

Odhlučenie 5)

Šírka do 4000 mm
Výška do 3500 mm

Trieda  3

Trieda  3

Trieda  2

U 14 m2 plochy vrát bez 
priechodných dverí
U = 0,9 W/m2K
U 14 m2 plochy vrát s 
priechodnými dvermi
U = 1,0 W/m2K

R = 25 dB

Typ panelu Hrúbka Hrúbka Tepelná  Tepelná 
 panelu kovania odolnosť izolácia

 mm mm R U
   m2/K/W W/m2K

Priemyselný 40 0,5 X 0,51
panel 

Panel s  40 0,5 1,54 0,58
ochranou
proti priškrip-
nutiu prstov 

Naviac izolačné  80 0,5 3,43 0,28
panel

Technické údaje panely

Technické údaje štandardných sekčných vrát
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4. Sekčné vráta

4.1.2 Panel s ochranou proti priškripnutiu prstov  

Panel s ochranou proti priškripnutiu prstov poskytuje 
väčšiu bezpečnosť vďaka špeciálnemu tvaru. Pri otvára-
ní a zatvárarí dverí sa nemôžu dostať prsty do panelov. 
Ochrana proti priškripnutiu prs-
tov je podľa normy CE zákonne 
povinná pri sekčných bránach až 
do výšky 2750 mm (výška bodu 
lomu hornej sekcie). Pre vyššie 
sekčné vráta to neplatí. 

1) EN 12424;   2) EN 12425;   3) EN 12426; 
4) EN 13241, príloha B EN 12428;   5) EN 717-1   

Zhora uvedené hodnoty sú závislé na špecifikáciách sekčných vrát. 
Hodnota vám dodaných sekčných vrát sa môže líšiť. 

Technické údaje sekčných vrát s ochranou proti 
priškripnutiu prstov  

Merný rozsah

Odolnosť proti veternej 
záťaži 1)

Vodotesnosť 2)

Vzduchová 
priepustnosť  3)

Tepelná izolácia 4)

Odhlučenie 5)

Šírka do 4000 mm
Výška do 3500 mm

Trieda  3

Trieda  3

Trieda  4

U 14 m2 plochy vrát bez 
priechodných dverí
U = 1,2 W/m2K
U 14 m2 plochy vrát s 
priechodnými dvermi
U = 1,3 W/m2K

R = 24 dB

Technické údaje sekčných vrát s izolačnými panelmi 
naviac  

Merný rozsah

Odolnosť proti veternej 
záťaži 1)

Vodotesnosť 2)

Vzduchová 
priepustnosť  3)

Tepelná izolácia 4)

Šírka do 4000 mm
Výška do 3500 mm

Trieda 4

Trieda 3

Trieda 4

U 14 m2 plochy vrát bez 
priechodných dverí
U = 0,54 W/m2K

4.1.3 Viac izolačný panel 

Keď je v budove dôležitá stabilná teplota, napr. pri 
skladovaní v chlade, môžu byť extra izolačné sekčné 
vráta východiskom. Pre tento prípad dodáva Loading 
Systems vráta s dvojitým sendvičovým panelom (80 
mm namiesto 40 mm). Tieto vráta majú vyššiu izolačnú 
hodnotu a šetria energiu. Vaše výrobky zostanú stude-
né a náklady na energiu nízke.

17



Pre konečnú úpravu panelov môžete zvoliť priemyslový 
štuk alebo elegantný V-profil.

Farby
Štandardná paleta farieb pre sekčné vráta Loading 
Systems je inšpirovaná priemyslom a je veľmi široká. 
Typické pre konečnú úpravu panelov je vyššia ochrana 
pred UV žiarením a farebná stálosť.  

Okrem tejto širokej palety farieb môžu byť vaše panely 
prevedené v takmer všetkých ostatných farbách RAL 
alebo NCS. 

4. Sekčné vráta

4.2 Systém kovaní 
Pri plánovaní budovy je správny výber kovaní rozhodu-
júcim prvkom. Výberom koľajnicového vedenia pozdĺž 
stien a strechy, tzv. kovanie, je vrátové krídlo polohova-
né pri otvorení vrát tak, aby bol voľný vratový priestor 
a priestor okolo. Vráta tak nie sú prekážkou vo vnútri 
budovy.

Životnosť sekčných vrát z veľkej časti určuje kvalita ko-
vania. Preto sú všetky systémy kovaní Loding Systems 
zhotovené z vysoko kvalitnej galvanizovanej ocele.

Systém kovania sa navrhuje na každé vráta úplne podľa 
rozmerov a vyrába sa v jednej z tovární Loading  
Systems. Systémy kovaní sa používajú vo všetkých  
prevedeniach sekčných vrát. 

Ktorý systém kovania je správny, závisí od situácie za-
budovania. Dôležitá miera je voľný horný priestor, ktorý 
je k dispozícii. Týmto voľným horným priestorom sa 
rozumie voľný priestor nad vrátami až k stropu. 

Štandardný systém kovania je vhodný pre väčšinu situ-
ácií. Vertikálny systém kovania a vysoký systém kovania 
sa používa v prípade, keď je nad pomerne veľký voľný 
priestor. Tak ušetríte optimálny priestor v budove. V 
prípade obmedzeného priestoru nad vrátami je vhodný 
nízky systém kovania.

S výnimkou vertikálneho systému kovania môžu byť 
všetky systémy kovania prevedené pod strešnou líniou. 
Rad systémov kovaní môže byť vopred zmontovaná 
a predaná s menším množstvom pružín. Tým môžete 
podstatne ušetriť na montáži a neskoršej údržbe.
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4. Sekčné vráta

Štandardný systém kovania

Vertikálny systém kovania Vertikálny systém kovania prevedene

Nizky systém kovania

Zvýšený systém kovania Zvýšený systém kovania prevedene

Maximálne voľné miesto výberom 
správneho kovania
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4.3 Prevedenie sekčných vrát
4.3.1 Dokové vráta   
Pri nakladacích a vykladacích rampách sa vždy použí-
vajú sekčné vráta. Veľké množstvo vrát (napr. v distri-
bučných centrách) a ich frekvencie použití kladú veľmi 
vysoké nároky na kvalitu ako materiálu, tak aj na funkč-
nosť sekčných vrát. 

Dokové vráta sú navrhnuté špeciálne pre tento účel a 
skonštruované tak, aby za týchto extrémnych podmie-
nok dobre fungovali. Vďaka premyselnej konštrukcii sú 
vráta menej citlivé na opotrebovanie ako štandardné 
sekčné vráta. Okrem toho sú dokové vráta zhotovené 
z modulu, takže sa údržba môže prevádzať rýchlejšie. 
Vďaka technickej konštrukcii dokových vrát máte k dis-
pozícii významne menšie stavebnotechnické náklady a 
náklady na údržbu. 

Dokové vráta sú štandardne prevedené s puzdrovou 
konštrukciou, na ktorej sú vopred namontované pruži-
ny. Ako doporučuje norma CE, sú káble vo vnútri. 

4.3.2 Mimoriadne veľké sekčné vráta
Pre veľmi veľké priechody, napr. v hangári, sú na mate-
riály kladené neobyčajne vysoké požiadavky vzhľadom 
k hmotnosti a rozmerom sekčných vrát. Štandardné 
vráta potom nie sú dostačujúce.

Mimoriadne veľké sekčné vráta Loading Systems sú 
špecificky skonštruované pre použitie až do šírky 12 m. 
Aby sa predišlo prehýbaniu vrát, sú sekcie zhotovené 
so zvláštnym zosilením vrátových krídel.

Kvôli komplexnému zladeniu konštrukcie je nutné 
zvlášť prepočítať každé sekčné vráta. Pre skúsených vý-
robných inžinierov v Loading Systems je veľkou pomo-
cou moderný software. Výsledok: na mieru skonštruo-
vané, bezpečné a trvanlivé mimoriadne veľké vráta.

4. Sekčné vráta

Vráta šité na mieru pre špecifické 
aplikácie
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4.3.3 Priechodné dvere a postranné dvere
Pre zvýšenie bezpečnosti okolo budovy je dôležité, aby 
sa peší prechod čo možno najviac oddelil od motoro-
vej dopravy. K tomuto účelu dodáva Loading Systems 
kompletný program priechodných a postranných dverí.

Ak je vedľa sekčných vrát k dispozícii dostatočný 
priestor, ponúkajú postranné dvere výhodné a bezpečné 
riešenie. Ak tento priestor nie je, môžu byť do sekčných 
vrát Loading Systems zabudované priechodné dvere.

4. Sekčné vráta

Priechodné a postranné dvere sa môžu zhotoviť na 
mieru, s otváraním dovnútra alebo von a doľava alebo 
doprava.

Nové priechodné a postranné dvere Loading Systems 
so zníženým prahom zmenšia riziko zakopnutia. Okrem 
toho zjednodušia priechod napr. interných transport-
ných vozidel. Postranné dvere so zníženým prahom 
môžu ostatne slúžiť ako núdzové dvere.   

Kontakt priechodných dverí
Elektricky ovládané sekčné brány s priechodnými dve-
rami sú štandardne vybavené dvojitým kontaktom pre 
priechodné dvere. Tieto kontakty pre priechodné dve-
re sa postarajú o to, aby sa sekčné brány nemohli elek-
tricky ovládať, keď  sú priechodné dvere otvorené. Tým 
sa zabráni možným nebezpečným situáciám a škode na 
sekčných bránach a/alebo priechodných dverách.

21



Mimoriadny dopad svetla
Pre väčší dopad svetla alebo priehľad von je možné 
sekčné vráta Loading Systems vybaviť jedným alebo 
viacerými oknami. 

Okná
Môžete si vybrať z rôznych dvojitých izolovaných plas-
tových okien.

Hliníková sekcia po celej šírke
Pre zvýšenie dopadu svetla na pracovisku sa môže 
hliníková presklená sekcia umiestniť po celej šírke 
sekčných dverí. Všetky hliníkové presklené sekcie sú k 
dispozícii v jednoduchom alebo dvojitom izolovanom 
prevedení.

Hliníkové sekcie môžu byť zhotovené s výplňami podľa 
výberu, v závislosti od požadovanej tepelnej izolácie, 
dopadu svetla alebo žiarenia.

4. Sekčné vráta

Jednoduché presklenie
Materiál: 
SAN UV, polykarbonát

Design skla (SAN UV):
transparentné, satén, opál

Dvojité izolačné presklenie
Materiál: 
SAN UV, polykarbonát

Design skla (SAN UV):
transparentné, satén, opál

Tepelne izolačná hliníkova výplň 
Materiál: 
hliník, polystyrén

Design skla:
štukové, hladké

Kovové sklo
Materiál:
hliník

Design skla: 
16/8, 22/12

Plošné hliníkové profily Oválne okno s dvojitou izoláciou

Obdĺžnikové okná s dvojitou izoláciou

Nahliadacie okno s dvojitou izoláciou
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4. Sekčné vráta

4.4 Plne presklené (Full vision) sekčné vráta
Pre priestory, kde je žiadúci maximálny dopad svetla, 
dodáva Loading Systems plne presklené sekčné vrá-
ta. Tieto sekčné vráta majú mnoho možností variácií a 
sú navrhnuté a zhotovené úplne podľa vášho priania. 
Anodicky oxidované hliníkové sekcie plne presklených 
sekčných vrát môžu byť prevedené napr. s rôznymi vý-
plňami a v rôznych farbách.   

Maximálny prísun svetla a šetriaci náklady
Hliníkové plne presklené sekčné brány Loading Systems 
sú zhotovené z vysoko kvalitných materiálov a majú 
mimoriadnu trvanlivosť. Do hliníkových sekcií sú dané 
transparentné výplne, a tým sa realizuje maximálny 
prísun svetla. Tak vzniknú veľmi pekné plne preskle-
né sekčné vráta, ktoré sú predovšetkým vhodné pre 
reprezentatívne priestory, ako napr. výstavné siene. 

Vďaka maximálnemu dopadu svetla je dodatočné 
umelé osvetlenie v budove zbytočné. Môže to priniestť 
významnú úsporu nákladov. 

Spodná strana sekčných vrát sa v praxi rýchlejšie 
zašpiní a je citlivejšia na poškodenie. 
Loading Systems potom tiež doporučuje kombináciu 
plne presklených sekčných vrát s vhodnou uzavrenou 
podlahovou sekciou z ocele. Vzhľad oceľovej podlaho-
vej sekcie môže byť samozrejme prispôsobený štýlu 
celých sekčných vrát. 

Technické údaje plne presklených sekčných vrát

Merný rozsah

Odolnosť proti veternej 
záťaži 1)

Vodotesnosť 2)

Vzduchová 
priepustnosť  3)

Tepelná izolácia 4)

Ochrany proti priškripnutiu prstov

Šírka do 4000 mm
Výška do 3500 mm

Trieda 3

Trieda 3

Trieda 3

U 14 m2 plochy vrát bez priechodných dverí
U = 5,6 W/m2K
U 14m2 plochy vrát s priechodnými dvermi
U = 5,6 W/m2K

S ochranou proti priškripnutiu prstov

Šírka do 4000 mm
Výška do 3500 mm

Trieda 4

Trieda 3

Trieda 4

U 14 m2 plochy vrát bez priechodných dverí
U = 5,6 W/m2K
U 14 m2 plochy vrát s priechodnými dvermi
U = 5,6 W/m2K

1) EN 12424;   2) EN 12425;   3) EN 12426; 
4) EN 13241, príloha B EN 12428;   5) EN 717-1   

Zhora uvedené hodnoty sú závislé na špecifikáciách sekčných vrát. 
Hodnota vám dodaných sekčných vrát sa môže líšiť. 
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Maximálne 
denné svetlo 
a úspora 
nákladov

4. Sekčné vráta

Názov

Akrylát / 
SAN UV

Tvrdé sklo 
(bezpečnostné 
sklo)

Polykarbonát 
(odolné proti 
nárazu)

Perforovaný 
hliník

Uzavrená 
výplň poľa

Špeciály v 
tvrdom skle

Presklenie 

Jednoduché
Dvojité izolované 

Jednoduché
Dvojité izolované

Jednoduché
Dvojité izolované

Jednoduché

Dvojité izolované

Jednoduché
Dvojité izolované 

Popis

Transparentné

Transparentné 

Transparentné

Farba aluminium

Hliníková výplň 
poľa, vo farbe RAL 
podľa výberu

Opál 30% (30% 
svetlo priepustné)
Opál 80% (80% 
svetlo priepustné)
Perla (transparent-
né so vzduchovými 
bublinkami)
Dym (šedé trans-
parantné)

Možnosti výplne pre pole v plne presklených 
sekčných vrátach

Okná DuraCoat odolné proti poškriabaniu
Okná od Loading Systems môžu byť prevedené s po-
ťahom DuraCoat. Tento špeciálny poťah utvorí plochu 
odolnú proti poškriabaniu, opotrebovaniu a mnohým 
chemikáliám. 

Ostatné črty:
 1. Váži asi polovicu štandardného skla.
 2. Postará sa o lepšiu izoláciu ako sklo.
 3. Má vynikajúcu priehľadnosť.
 4.  Veľmi odolný proti povetrnostným podmienkam a 

opotrebovaniu a má dlhoročnú stálosť farby.
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4.5 Systémy zatváraní 
Sekčné vráta Loading Systems, priechodné dvere a 
postranné dvere sa môžu uzatvárať rôznymi spôsobmi.

Posuvná zástrčka a valcové zámky
Sekčné garážové vráta ovládané ručne alebo reťazou 
môžu byť prevedené s posuvnou zástrčkou alebo val-
covým zámkom. 

Kontakt pre sťahovanie
U elektricky ovládaných sekčných vrát v kombinácii s 
posuvnou zástrčkou alebo valcovým zámkom sa musí 
použiť kontakt valca. Kontakt valca sa postará o to, aby 
mohol byť motor aktivovaný len vtedy, keď už nie sú  
sekčné vráta zablokované posuvnou zástrčkou alebo  
valcovým zámkom. Tým sa predíjde zbytočnému po-
škodeniu sekčných vrát alebo motora.

Zaistenie proti vniknutiu, zabezpečenie proti nadvih-
nutiu
Pre relatívne malé elektricky ovládané sekčné vráta, 
ktoré môžu byť ručne nadvihnuté, je rozumné ich za-
bezpečiť proti nadvihnutiu. Montážami zabezpečenia 
proti nadvihnutiu sa nezvaní hostia nemôžu dostať 
sekčnými vrátami do vašej budovy. Toto zabezpečenie 
je menej dôležité pre veľké (tažké) vráta. Zabezpečenie 
proti nadvihnutiu je mechanické zabezpečenie a pracu-
je bez elektrického prúdu. Tým sú vráta zabezpečené 
proti nežiadúcemu otvoreniu dokonca pri výpadku 
elektrického prúdu. Keď sa vráta uzatvoria, sú automa-
ticky uzatvorené zabezpečením proti nadvihnutiu.

Elektronický zámok
Pomocou elektronického zámku od Loading Systems 
sa sekčné vráta, keď sú zatvorené, automaticky zablo-
kujú. Sekčné vráta sa automaticky odblokujú, akonáhle 
je ovládaný motor. Zabráni sa tým poškodeniu výrob-
kov a možným nebezpečným situáciám a váš sklad je 
vždy zabezpečený proti vlámaniu zvonku.

Integráciou elektronického zámku s Advanced Control 
Centre je tiež možné vaše sekčné vráta diaľkovo ovlá-
dať a zároveň zablokovať.

Protipanický zámok 
Priechodné a postranné dvere od Loading Systems 
môžu byť vybavené protipanickým zámkom. Protipa-
nickým zámkom dôjde k uzatvoreniu pomocou kľúča. 
Dvere sa tak môžu otvoriť týmto kľúčom len na vonkaj-
šej strane. Vo vnútri sa dajú vždy dvere otvoriť kľučkou, 
aj keď sú pod zámkom.   

Protipanické tlačítko 
Postranné dvere Loading Systems môžu byť vybavené 
protipanickým tlačítkom. Stlačením protipanického 
tlačítka sa dvere okamžite odblokujú.

4. Sekčné vráta
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4.6 Obsluha/ technika pohonu
Sekčné vráta Loading Systems môžu byť poháňané 
ručne alebo elektricky rôznym spôsobom. Voľba je 
mimo iného určená hmotnosťou vrát a frekvenciou 
použitia. Vďaka použitiu skrutných pružín sú sekčné 
vráta vždy v perfektnej rovnováhe. Tým je obsluha pri 
otváraní a uzatváraní vrát menej namáhavá, nehľadiac 
na použité ovládanie.

Ručná obsluha
Štandardná obsluha ponúka pre každú situáciu vhodný 
motor. 

Elektrické ovládanie 
Nakladacie systémy dodáva vhodný ovládač pre každú 
situáciu.

Motory od Loading Systems sú pri elektrických vrátach 
štandardne vybavené systémom núdzovej obsluhy. 
Napr. v prípade poruchy prúdu je tým vždy možné vrá-
ta otvoriť alebo zatvoriť. Núdzovú obsluhu umožňuje:
 1. Núdzová kľučka;
 2. Nekonečná reťaz;
 3.  Odpojenie motora, takže je možné ručné  

ovládanie.

Motory od Loading Systems sú vybavené digitálnym 
koncovým spínačom. Jeho nastavenie je ľahšie, pres-
nejšie a rýchlejšie. Môže sa programovať priamo z 
ovládacej skrine, čo ušetrí čas pre montáž a náklady. 
Okrem toho môžu byť digitálne koncové spínače vy-
bavené funkciou, ktorou sa sekčné vráta automaticky 
korigujú, keď sa následkom preťaženia káblu horná časť 
nezastaví koncovým spínačom. Opätovné nastavovanie 
sekčných vrát ako následok preťaženia káblu patrí po-
tom minulosti. 

4. Sekčné vráta

1

2

3
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Obsluha 
Sekčné vráta Loading Systems majú štandardne tri ob-
služné tlačítka: “hore-stop-dole”. V závislosti od inšta-
lovaných bezpečnostných možností sa vráta obsluhujú 
tlačítkom bezpečnostného mechanizmu na kontrolóri, 
alebo sa uzatvárajú automaticky. 

Modulovým konceptom obsluhy Loading Systems 
môžu byť ľahko rozšírené o rad možností ovládania, 
napr. o diaľkové ovládanie, atomatické uzatváranie, 
infračervené senzory, detekčné slučky alebo radar. 

4. Sekčné vráta

4.7 CombiControl
Loading Systems sa špecializuje na kompletné dodávky 
a okrem základného ovládania individuálnych produktov 
dodáva aj kompletné prepojené ovládacie systémy. Zna-
mená to, že sme schopní dodať kombinované ovládacie 
panely pre nakladacie mostíky, nafukovacie tesniace lím-
ce, tesniace límce s rolovateľnou hornou plachtou, prie-
myselné vráta a príslušenstvo. 

Kombinované riešenie 
Z estetického hľadiska vyzerajú kombinované riešenia 
lepšie ako jednotlivé ovládacie panely od rôznych dodá-
vateľov. Skombinovaním ovládania rôznych produktov do 
jedného panelu dôjde k zjednodušeniu prívodu elektric-
kého prúdu a úspore nielen inštalačných nákladov, ale aj 
nákladov na údržbu a opravy. 

Prepínače poradia 
Produkty a príslušenstvo firmy Loading Systems je možné 
spoločne s ovládacími panelmi CombiControl štandardne 
nastaviť presne podľa Vašich požiadaviek pomocou prepí-
nača poradia. 

Štandardné tlačidlo pre automatický návrat a možnosť 
automatického prepnutia poradia
Všetky ovládacie panely pre nakladacie mostíky sú vyba-
vené tlačidlom pre automatický návrat, ktorý po ukončení 
prekládky zabezpečí návrat vyrovnávacieho mostíka späť 
do východiskovej polohy. Všetky ovládacie panely pre na-
kladacie mostíky sú vybavené tlačidlom pre automatický 
návrat, ktorý po ukončení prekládky zabezpečí návrat 
vyrovnávacieho mostíka späť do východiskovej polohy.  
V prípade uvedenia do prevádzky tlačidla pre automatic-
ký návrat je možné na paneli CombiControl automatic-
kým prepínačom poradia nastaviť automatické uzavretie 
priemyselných vrát ihneď potom, akonáhle sa vyrovnávací 
mostík vráti späť do východiskovej polohy. 

Hlavný vypínač prívodu elektrického prúdu 
Všetky ovládacie panely sú štandardne vybavené hlavným 
vypínačom prívodu elektrického prúdu so zabezpečením 
na visiaci zámok podľa normy EN 418. 
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4. Sekčné vráta

Advanced Control Centre 
Všetky ovládacie systémy sú pripravené pre použitie
v systéme Advanced Control Centre. Pri ovládacích
paneloch firmy Loading Systems nepotrebujete na 
zistenie stavu produktov žiadne drahé prepínača citli-
vé na poruchy a senzory. Všetky ovládacie systémy sú 
opatrené LED indikatormi, ktoré ukazujú stav produktov 
a ihneď hlásia prípadné poruchy. 

Jednoduchá inštalácia 
Vďaka malým rozmerom nezaberú ovládacie systémy 
veľa miesta a je možné ich bez problémov inštalovať 
takmer všade. 

Príslušenstvo 
Všetky ovládacie panely je možné jednoducho vybaviť prí-
slušenstvom od firmy Loading Systems, ktoré je opäť mož-
né ovládať prepínačom poradia, aby bolo zabezpečené 
zlepšenie bezpečnosti nakladacieho miesta a jeho okolia, 
zníženie rizika škôd a zníženie energetickej spotreby. 

Výstražné svetlá 
K zvýšeniu bezpečnosti nakladacieho miesta a v jeho oko-
lí je možné do ovládania zapojiť signalizačné svetlá, nie 
však v kombinácii s výstražnými svetlami. Akonáhle dôjde 
k uvedeniu nakladacieho systému do prevádzky (vozidlo 
je pristavené), prepne sa vonkajšie signalizačné svetlo zo 
zelenej na červenú (odjazd vozidla nie je bezpečný), ako-
náhle dôjde k vysunutiu mostíka na podlahu nákladného 
vozidla, prepne sa vnútorná výstražné svetlo z červenej na 
zelenú (nakladanie / vykladanie je možné). Po ukončení 
prekládky a návratu systému do východiskovej polohy sa 
prepne vonkajšie signalizačné svetlo z červenej na zelenú 
(odjazd vozidla je bezpečný) a vnútorné výstražné svetlo 
zo zelenej na červenú (prekládka nie je bezpečná). 

Osvetlenie 
Osvetlenie nakladacieho miesta zlepšuje viditeľnosť v 
nakladacom mieste. Akonáhle dôjde k uvedeniu vy-
rovnávacieho mostíka do prevádzky, uvedie sa do pre-
vádzky aj osvetlenie. 

Výstražný alarm 
Vnútorný ovládací panel je možné tiež vybaviť akustic-
kým výstražným alarmom, ktorý je napojený na systém 
vyhľadanie vozidla. V prípade predčasného odchodu 
vozidla z nakladacieho miesta nastáva nebezpečná situ-
ácia, na ktorú upozorní akustický výstražný signál. 

Pomocné zariadenia Docking assistant 
Signalizačné zariadenie Docking assistant udáva po-
mocou blikajúceho signálu zelená-červená vzdialenosť 
medzi zadnou časťou uzavretého nákladného vozidla a 
nakladacím miestom. Tento systém zjednodušuje pri-
stavenie vozidla a znižuje riziko poškodenia. 
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4. Sekčné vráta

Zakladacie kliny pod kolesá 
Vďaka elektrickému senzoru odhalí zakladací klin pod 
kolesá, rovnako ako senzor vyhľadanie vozidla, prí-
tomnosť vozidla v nakladacom mieste. Manipulácia so 
zariadením (vrátami alebo mostíkom) podľa poradia 
určeného prepínačom poradie môže byť zahájená až 
po vyhľadaní vozidla. 

Senzor vyhľadanie vozidla 
Prepínanie poradia na ovládacom paneli je možné 
nastaviť podľa požiadaviek zákazníka. V kombinácii so 
senzorom vyhľadanie vozidla môže prepínač poradia 
zabezpečiť, že k otvoreniu vrát dôjde až po pristavení 
nákladného vozidla. Dôjde tak k zvýšeniu bezpečnos-
ti nakladacieho miesta a v jeho okolí: nemôže nastať 
situácia, že vodič zíde pri cúvaní s vysokozdvižným 
vozíkom otvorenými vrátami z plošiny nakladacieho 
miesta. Okrem toho sa výrazne zníži únik energie, pre-
tože vráta sa otvoria až po utesnení otvoru nákladným 
vozidlom.

Bezpečnostné ohradenie proti zjazdu z nakladacieho 
miesta 
Bezpečnostné ohradenie proti zjazdu je umiestnené na 
vnútornej strane pred vrátami nakladacieho miesta a 
jeho účelom je predísť náhodnému pádu osôb do na-
kladacieho priestoru, akonáhle dôjde k otvoreniu vrát. 

Bezpečnosť a certifikát CE-TÚV 
Ovládacie panely úplne spĺňajú všetky príslušné európ-
ske normy a majú certifikát CE-TÚV. Ich kvalita a bez-
pečnosť sú v súlade s platnými normami.
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4. Sekčné vráta

4.8 Bezpečnosť 
Kvalita, bezpečnosť a trvanlivosť
Pre zaistenie kvality a bezpečnosti priemyselných vrát 
stanovila Európska komisia (európske) smernice. Všetky 
sekčné vráta Loading Systems majú označenie CE a 
úplne spĺňajú všetky bezpečnostné aspekty európskej 
normy EN 13241-1.

Ochrana proti zlomu pružiny
Keď sa zlomí pružina systému vedenia (napr. na konci 
trvanlivosti), je možné, že sa sekčné vráta uzatvárajú 
veľmi rýchlo. Tým môže dôjsť predovšetkým pri ručnom 
ovládaní sekčných vrát k nebezpečným situáciám. Preto 
sú tieto sekčné vráta štandardne vybavené povinným 
zabezpečením proti zlomu pružiny. Keď použijete iné 
ovládanie, môže sa namontovať ochrana proti zlomu 
ako možnosť naviac.

Ochrana proti uvoľnenému káblu
Keď vypadne napätie na kábli, napr. keď sú dvere pri 
uzatváraní blokované, postará sa ochrana proti uvoľ-
nenému káblu o to, že sa motor zastaví. Predíde sa 
tak nebezpečným situáciám. U sekčných vrát, ktoré sa 
ovládajú elektricky, je ochrana proti uvoľnenému káblu 
povinná. 

Ochrana proti zlomu káblu 
V nepravdepodobnom prípade, že by sa jeden zo zdví-
hacích káblov systému vedenia zlomil, môže dôjsť pri 
otváraní alebo zatváraní vrát k nežiaducej nebezpečnej 
situácii. Pre zmenšenie rizika zlomu káblu používa 
Loading Systems šesťkrát predimenzované kábly. Rizi-
ko zlomu oboch káblov zároveň je tým nulové. Aj keď 
to nie je pre kábly od Loading Systems povinné, dopo-
ručuje sa, aby sa inštalovala ochrana proti zlomu káblu. 
Bezpečnosť je nakoniec najdôležitejšia.

Ochrana proti prítomnosti osôb alebo predmetom 
pod bránami
Pri elektrických vrátach môžete nechať namontovať 
pre väčšiu bezpečnosť ochranu proti prítomnosti osôb 
alebo predmetov pod vrátami. Keď sa vráta zatvárajú 
a niekto alebo niečo pod nimi stojí, tak sa vráta vďaka 
tejto ochrane proti prítomnosti osôb alebo predmetov 
pod vrátami úplne automaticky zastavia.

Popis

Ochrana proti zlomu 
pružiny

Ochrana proti 
uvoľnenému káblu

Ochrana proti zlomu 
káblu

Ochrana proti prítomnosti 
osôb alebo predmetov 
pod vrátami

Ochrana proti 
priškripnutiu prstov   

Ochrana proti 
nadvihnutiu

Povinné

U ručne ovládaných vrát 
(vytiahnuť lano, sťahovacie, reťaz)  
s vypínateľných motorov a brán

U elektrického ovládania

Pokiaľ sú kábly menej ako 6x 
predimenzované 

Nepovinné

Pokiaľ je bod lomu najvyššej 
sekcie pod 2750 mm

Nepovinné 

Prehľad bezpečnostných možností
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4. Sekčné vráta

Ochrana proti priškripnutiu prstov   
Pri používaní sekčných vrát do výšky 2750 mm (výška 
bodu najvyššej sekcie) je ochrana proti priskripnutiu 
prstov zákonom povinná (norma CE). Pre vyššie sekčné 
vráta nie je ochrana proti priškripnutiu prstov povinná, 
ale poskytuje väčšiu ochranu. Ochrana proti priškripnu-
tiu prstov je možná u všetkých sekčných vrát Loading 
Systems. Voľba je na vás.

Zabezpečenie proti nadvihnutiu a vniknutiu
Pre relatívne malé elektricky ovládané sekčné vráta, 
ktoré sa môžu ručne nadvihnúť, je rozumné, aby boli 
zabezpečené proti nadvihnutiu. Montážou zabezpeče-
nia proti nadvihnutiu sa nezvaní hostia nemôžu dostať 
sekčnými vrátami do vašej budovy. Toto zabezpečenie 
je menej dôležité pre veľké (ťažké) vráta.

Zabezpečenie proti nadvihnutiu je mechanické zabez-
pečenie a pracuje bez elektrického prúdu. Tým sú vráta 
zabezpečené proti nežiadúcemu otvoreniu dokonca pri 

výpadku elektrického prúdu. Keď sa vráta zatvárajú, sú 
automaticky uzatvorené zabezpečením proti nadvihnu-
tiu.

Torzné pružiny a zdvíhacie kábly 
Aby sa sekčné vráta mohli otvoriť a zostať otvorené, 
používajú sa oceľové torzné pružiny a oceľové zdvíha-
cie kábly. Torzné pružiny sú vysoko kvalitné a trvanlivé. 
Sú opieskované, potiahnuté práškom a pri dodaní nao-
lejované. Pre sekčné vráta, ktoré sa používajú s veľkou 
frekvenciou, je možné dodať špeciálne pružiny. Zdvíha-
cie káble sú pre väčšiu bezpečnosť minimálne šesťkrát 
predimenzované.  

Ochrana motorov pomocou tepelných relé
Motory, ktoré sa používajú u elektricky ovládaných 
brán, sú štandardne vybavené termickým zabezpeče-
ním. Tým sa zabráni prehriatiu motora a poškodeniu 
brán, keď sa brány napr. pri otvorení zablokujú. 

Automatické prispôsobenie podlahy
Všetky motory Loading Systems s digitálnym koncovým 
spínačom môžu byť vybavené automatickým prispôso-
bením podlahy. Tým sa sekčné vráta automaticky ko-
rigujú, keď vráta v spodnej časti už nezastavia na kon-
cový spínač následkom uvoľnenia káblu. Tým opätovné 
nastavenie sekčných vrát následkom uvoľnenia káblu 
patria minulosti. 

Loading Systems, 
bezpečná voľba
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5.  Protipožiarne 
vráta

Nakladacie systémy 
požiarnych vrát spĺňajú 
všetky príslušné 
európske normy

Protipožiarne vráta Loading Systems vám ponúkajú možnosť vytvoriť 

protipožiarne uzatvorenie medzi dvomi priestormi. Pre všetky oblasti 

použitia dodávame spoľahlivé a bezpečné protipožiarne vráta, ktoré 

spĺňajú posledné stavebné predpisy a požiadavky na protipožiarnu 

ochranu a poistenie.
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V závislosti od požadovaného typu uzatvorenia a oča-
kávaných logistických prúdov, zvolí Loading Systems 
pre vás vždy to najlepšie riešenie. 

Nariadenia a predpisy
Predpisy pre protipožiarnu ochranu stavieb sú stanove-
né vo stavebných predpisoch (stavebné rozhodnutie) a 
požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť a poisťov-
ne.

Na základe týchto požiadaviek zvolí spoločne s vami to 
najlepšie riešenie.

Pritom sa biere okrem iného do úvahy:  
•  Ktorá protipožiarna jednotka sa použije, napr. 60, 90, 

120 alebo 240 minút?
• Ktoré regulácie sa použije?
• Musí tam byť možnosť úniku?
• Musia byť dvere ovládané elektricky?  
• Použije sa ochrana proti explózii?

Protipožiarne vráta Loading Systems sú okrem iného 
použiteľné v nasledujúcich situáciách:
•  Rozdelenie priemyselných hál, výstavných priestorov, 

kancelárských budov. 
•  V miestach, kde sa skladujú alebo spracuvávajú horľa-

vé a ekologicky nebezpečné látky.
•  Pre bezpečnosť osôb v situáciách, kde je nebezpečie 

ohňa, napr. vo verejných budovách, výťahoch, opat-
rovateľských strediskách, obchodných centrách atď.  

• V situáciách, kedy hrozí explózia.
• K zabráneniu nebezpečia uzatvorenia.
•  V chemickom priemysle, lakovňách, pri spracovaní 

dreva a papiera, skladoch atď.

33



 5. Protipožiarne vráta

Trvanlivosť a údržba
Vysoko kvalitné materiály a spracovanie protipožiar-
nych vrát Loading Systems zaručujú optimálnu bezpeč-
nosť a minimálnu údržbu.

Kvalita a bezpečnosť 
Protipožiarne vráta Loading Systems spĺňajú všetky re-
levantné požiadavky európských noriem v oblasti proti-
požiarnej ochrany (NEN 6069 a NEN-EN 1634-1) a bez-
pečnosti (označenie CE); záruka kvality a bezpečnosti.  
To znamená, že protipožiarne vráta Loading Systems sú 
štandardne vybavené bezpečnostným opatrením.

Pocit bezpečia: protipožiarne vráta Loading Systems 
zabránia nebezpečným situáciám, ktoré môžu mať za 
následok ako osobné úrazy, tak i škody na vašom ma-
jetku. 

Funkčnosť a jednoduchosť obsluhy
Každé protipožiarne vráta Loading Systems sú na-
vrhnuté tak, aby s maximálne ľahkou obsluhou tvorili 
perfektný spojovací článok medzi vašimi internými a 
externými logistickými procesmi. 

Špecifické riešenia podľa požiadaviek zákazníka
Každá situácia je iná, a preto existuje velký výber v pre-
vedeniach, spracovaniach, obsluhe, možnosti zabudo-
vania a iné voľby. Tak je možné vytvoriť riešenia, ktoré 
špecificky naväzujú na vašu situáciu. Optimálná ľahkosť 
použitia a bezpečnosť sú tu najdôležitejšie predvolené 
body. Okrem toho sa môže brať ohlaď na architekto-
nické aspekty budovy.

V každej situácii zodpovedajúce 
protipožiarne vráta

5.1 691 protipožiarne zhrňovacie vráta

Protipožiarne zhrňovacie vráta 691 sú vhodné pre inte-
riér a exteriér.

5.2 692 protipožiarne rolety

Protipožiarne rolety 692 sú ideálne pre situácie s ma-
lým skladovacím priestorom, alebo kde sú obmedzenia 
pre maximálne prípustnú hmotnosť. Sú vhodné ako 
protipožiarne vráta a pre veľké otvory. Protipožiarne 
rolety nie sú na denné použitie a sú použiteľné výlučne 
pre interiér. 
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 5. Protipožiarne vráta

5.5 695 protipožiarne kyvné -/ únikové vráta

Automaticky sa uzatvárajúce protipožiarne kyvné -/ 
únikové vráta 695 sú použiteľné do protipožiarnych 
stien, aby umožnili prechod chodcom a nepoškodili 
požiarne úseky. Protipožiarne kyvné -/ únikové vráta 
695 sú vhodné pre interiér a exteriér a dodávajú sa s 
jednoduchými a dvojitými dvernými krídlami.    

Možnosti
Široký štandardný program protipožiarnych vrát  
Loadings Systems má rôzne možnosti a príslušenstvo. 
Tak sa môže ľahko reagovať na špecifické želania  
zákazníkov a požiadavky protipožiarnej ochrany a  
poisťovateľov.

Niektoré z možností:
 1. Farba podľa želania.
 2.  Zabezpečenie proti záplave: kvôli elektricky ovlá-

daným dveram (pneumaticky alebo fotobunky).
 3. Prevedenie z nehrdzavejúcej ocele.
 4.  Špeciálne riešenie pre sklady pyrotechnických 

výrobkov.
 5.  Špeciálne riešenie pre priestory zabezpečené  

proti explózii podľa normy Atex.
 6.  Dymové hlásiče požiaru a teploty, tzv. systémy 

stand alone.
 7.  Zvuková signalizácia pri otváraní a/alebo zatváraní 

vrát.
 8.  Optická signalizácia pri otváraní a/alebo zatváraní 

vrát.
 9.  Rôzne možnosti obsluhy pre elektricky ovládané 

dvere, napr.: kľúčové spínače, diaľkové ovládanie, 
radary, ťahací spínač.

5.3 693 protipožiarne žalúzie 

Protipožiarne žalúzie 693 sú veľmi vhodné pre veľké 
otvory a použiteľné v interiéri a exteriéri. 

5.4 694 protipožiarne posuvné vráta 

Protipožiarne posuvné vráta 694 sa uzatvárajú automa-
ticky. Tvoria ekonomicky zaujímavú alternatívu pre pro-
tipožiarne uzatvorenie veľkých prechodov. Sú vhodné 
iba pre interiér. Protipožiarne vráta Loading Systems sa 
dodávajú tiež ako zdvíhacie vráta a eventuálne ošetre-
né únikovými dvermi.
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Na priemyselné vráta sa kladú stále väčšie nároky. Dôvodom je zlepšenie 

logistických procesov, výrobných procesov, stúpajúce náklady na energiu 

a vyššie bezpečnostné normy. S rýchlobežnými vrátami Loading Systems 

môžete optimalizovať logistické procesy: krátka doba otvorenia a 

vynikajúce protiprievanové vlastnosti znížia náklady na energiu.

6.  Rýchlobežné 
vráta

Efektívny tok tovaru, optimálne 
pohodlie a úspory energie

36



Riadenie regulátorom frekvencie: vysoká spoľahlivosť 
a dlhá trvanlivosť
Rýchlorolovacie vráta Loading Systems sa riadi regulá-
torom frekvencie. Tým sa kontroluje akceleračná a de-
celeračná doba. Rýchlorolovacie vráta Loading Systems 
tak majú mäkký štart a zbrzdenie, čím sa šetrí mecha-
nizmus vrát. Spoľahlivosť a trvanlivosť rýchlorolovacích 
vrát Loading Systems sa tak výrazne zvýši. 

Štandardný optický panel pre ešte väčšiu 
bezpečnosť a dopad svetla
Modulárne panely rýchlorolovacích vrát Loading 
Systems umožňujú prispôsobiť úpravu vrát a 
jednoduché nahradenie opotrebovaných alebo poško-
dených vrát. Štandardne majú rýchlorolovacie vráta 
Loading Systems po celej šírke vsadený transparentný 
optický panel. Zvýši to bezpečnosť a dopad svetla. 
Možné je tiež umiestniť na rýchlobežné vráta dva alebo 
tri transparentné optické panely, alebo zvoliť celkovú 
úplnú priehľadnosť.

Farby a celofarebná potlač 
Krídlo vrát, kryt a profily rýchlorolovacých vrát Loading 
Systems môže byť prevedené v rôznych štandardných 
farbách. Okrem toho je možné každý návrh celofareb-
ne potlačiť na krídlo. Je to unikátna príležitosť integrá-
cie vášho domáceho štýlu s budovou, propagácia vašej 
značky alebo možnosť podpory vašej reklamnej kampa-
ne alebo reklamnej kampane vášho zákazníka. 

V súhlase s európskymi bezpečnostnými normami 
Rýchlobežné vráta Loading Systems úplne spĺňajú 
všetky relevantné európské bezpečnostné normy (au-
tomatické vráta EN 13241-1) a majú označenie CE. To 
znamená, že rýchlobežné vráta Loading Systems zaru-
čujú ako pri dennom použití, tak pri montáži a údržbe 
bezpečnú funkčnosť. 

Automatické rýchlobežné vráta sú ideálnym riešením, 
keď sa musí zabrániť prievanu v situácii, kedy vozidlá 
často prichádzajú a odchádzajú. Rýchlobežné vráta  
Loading Systems sa postarajú o optimálne protiprieva-
nové uzatvorenie bez zbytočného narušenia logistic-
kých procesov. 

Odolné proti nárazu a samoopravné 
Rýchlobežné vráta Loading Systems sú odolné proti ná-
razu a sú úplne samoopravné. Pri eventuálnom náraze 
vyjde flexibilné krídlo dverí z koľajníc, čím sa možnosť 
poškodenia takmer vylúči. Po náraze sa bez zásahu 
montéra vráta automaticky vrátia do koľajnice naspäť. 
Údržba a prerušenie procesu sa tým obmedzí na mini-
mum. 

Vysoká rýchlosť otvorenia
Pre rýchlobežné vráta Loading Systems je typická veľká 
rýchlosť otvorenia a zatvorenia. Tým sa zlepší (interný) 
prúd dopravy a komfortu v budove. Okrem toho šetria 
rýchlobežné vráta Loading Systems energiu.
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6.1 640 Rýchlorolovacie vráta (vnútorné vráta) 

Loading Systems 640 sú rýchlorolovacie vráta, ktoré 
sú určené pre intenzívne použitie. Vráta sú neobyčajne 
vhodné v situáciách, kde pri frekvencii vjazdu a výjazdu 
vozidiel sú nevyhnutné rýchle vráta a zabránenie prie-
vanu. Flexibilné krídlo je zárukou bezprievanového uza-

tvorenia za každých okolností. Výhodou je naviac 
úspora energie. 

6. Rýchlobežné vráta

Pre vnútorné 
a vonkajšie 
situácie 
vhodné riešenie
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6.2 650 Rýchlobežné vráta (vonkajších vrát)

Loading Systems 650 sú rýchlobežné vráta, ktoré sú 
navrhnuté pre stredné až veľké otvory, kde je veľká ve-
terná záťaž. Vráta sa používajú tiež ako riešenie medzi 
dvomi priestormi s veľkými tlakovými rozdielmi. Rých-
lobežné vráta 650 sú z tohto dôvodu zvlášť vhodné ako 
flexibilné vonkajšie vráta. 

Kombinácia rýchlobežných vrát (vonkajších vrát) a 
sekčných vrát
Kombinácia rýchlorolovacích vrát a sekčných vrát po-
núka ďalšie výhody. Cez deň využívate vysokú rýchlosť 
otvárania a uzatvárania, úsporu energie, optimálny 
prúd tovaru a zníženie prievanu. V noci sa postarajú 
sekčné vráta o ochranu proti vlámaniu. Touto kombiná-
ciou vzniká tiež vysoká hluková a tepelná izolácia.  

Špeciálne prevedenie
Rýchlobežné vráta Loading Systems sa dodávajú okrem 
štandardného prevedenia tiež vo špeciálnych prevede-
niach pre špecifické oblasti použitia. 

Klimatizované haly
U Loading Systems môžete kúpiť rýchlobežné vráta, 
ktoré sú špecificky určené pre použitie v klimatizova-
ných halách. Tieto haly sa vyznačujú vysokou spotrebou 
energie. Rýchlobežné vráta Loading Systems znižujú 
teplotné straty, pričom dôjde k značným úsporám pre-
vádzkových nákladov. 

Potravinársky priemysel
Rýchlobežné vráta Loading Systems, ktoré sú špecific-
ky určené pre potravinársky priemysel, spĺňajú vysoké 
požiadavky, ktoré sa kladú na oblasť hygieny a bezpeč-
nosti.

6. Rýchlobežné vráta

Veľké otvory
Pre extrémne veľké otvory sa dodávajú zosilnené rých-
lorolovacie vráta Loading Systems.

Obsluha
Rýchlorolovacie vráta Loading Systems sa môžu ovlá-
dať rôznymi spôsobmi. 

Tlačítko alebo nárazové tlačítko
Tlačítka sa používajú predovšetkým v pešej prevádzke.

Ťahací spínač 
Ťahacie spínače sa používajú predovšetkým v prevádz-
ke s vysokozdvižným zariadením. Rýchlobežné vráta 
môžu byť jednoducho obsluhované z vysokozdvižného 
zariadenia.

Radar
Keď radary zaznamenajú pohyb dna nastaviteľného 
radarového dosahu, ovládajú sa rýchlobežné vráta  
Loading Systems automaticky.

Indukčná slučka
Indukčná slučka sa výborne hodí pre použitie v pre-
vádzke s vysokozdvižným zariadením. Magnetické pole 
radaru detektuje kovový predmet a automaticky riadi 
rýchlobežné vráta Loading Systems.  

Diaľkové ovládanie 
Prostredníctvom vysielača a prijímača s jedným alebo 
viacerými kanálmi sa môžu rýchlobežné vráta Loading 
Systems otvárať a zatvárať na vzdialenosť.   

Bezpečnostné možnosti
Okrem kompletného balíka štandardných bezpečnost-
ných zariadení podľa EN 13241-1 môžu byť rýchlobež-
né vráta Loading Systems rozšírené o iné nasledujúce 
doplnkové bezpečnostné možnosti:

Fotobunka
Použitím fotobunky sa stráži prechod rýchlobežných 
vrát Loading Systems. Akonáhle je lúč fotobunky pre-
rušený, nemôžu sa rýchlobežné vráta zatvoriť. Tým sa 
zabráni úrazu osôb alebo poškodeniu tovaru.

Bezpečnostné osvetlenie
Napr. otáčavé signalizačné svetlo, dopravné svetlá a 
blikavé svetlá. 
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7.  Priemyselné  
vzduchové clony

Priemyselné vzduchové clony Loading Systems slúžia pomocou 

kinetickej energie v cirkulujúcom vzduchu k oddeleniu teploty medzi 

dvoma rôznymi priestormi.

Úspora energie až 40%
Funkčný princíp je jednoduchý. Vzduchové clony  
Loading Systems majú ventilátor (eventuálne v kom-
binácii s ohrievačom). Ventilátory generujú intenzívny 
prúd vzduchu a vyfukujú ho pred otvorom dverí. V po-
rovnaní s konvenčnými vzduchovými návesmi sa však 
premiestňuje umiesťňuje oveľa menej vzduchu. Tým sa 
umožní úspora energie až 40%. 

Tiež pri stavajúcich dverných systémoch znižujú vzdu-
chové clony Loading Systems náklady na energiu o 
15-20%.

40



Ďalšia úspora energie: ohrievače nie sú potrebné 
Vzduchové clony Loading Systems izolujú na 100% 
celkový dverný otvor. Sú jediný systém, ktorý siaha až 
na zem. Okrem toho nie sú nutné ohrievače: vzduch 
nasiaty pod stropom je o 3-4°C teplejší a tým oveľa 
příjemnější. To vytvára väčšiu úsporu energie.  

Okrem značnej úspory energie, ktorú vzduchové clony 
realizujú, je možné použiť vzduchové clony tiež pre 
oddelenie zápachu a prachu.

Spĺňajú požiadavky HACCP
Vzduchová clona Loading Systems spĺňa požiadavky 
HACCP a je tak úzka, že prechádzajúci prejdú veľmi 
rýchlo bez toho, aby niečo zbadali. Má to rozhodujúci 
význam pri skladovaní potravy.

Prednosti vzduchových clon Loading Systems:
•  O 40% menšia spotreba energie v porovnaní s  

bežnými vzduchovými clonami.
•  Jediná vzduchová clona na svete, ktorá otvor úplne 

utesní.
•  Jediná vzduchová clona na svete, ktorá je použiteľná 

až do výšky 6 m a ktorá sa dodáva v každej šírke.
•  Dvojito nastaviteľná: rýchlosť vzduchu a smer vyfuko-

vania vzduchu.
•  Nutné oveľa menšie množstvo vzduchu, čo má za 

následok veľmi tichú prevádzku.
•  Hmyz sa nemôže cez vzduchovú clonu dostať kvôli 

koncentrovanému prúdu vzduchu.
•  Vďaka veľkej efektívnosti má vzduchová clona prie-

mernú dobu finančnej návratnosti 2 roky.
• Úroveň hladiny hluku platí na trhu ako najnižšia.

Vzduchové clony pre priemyselné použitie
7.1  670 priemyselná vzduchová clona s veľkými a 

širokými dvermi
Špeciálne navrhnutá pre zariadenia s veľkými a širokými 
dvermi so silnou veternou záťažou.

7.2  672 priemyselná vzduchová clona s veľkým pod-
tlakom alebo pretlakom

Vzduchová clona vhodná pre priemyselné budovy s  
veľkým podtlakom alebo pretlakom. Tiež pre oddele-
nie zápachu a prachu.

7.3 674 priemyselná vzduchová clona pre vnútorné dvere
Vhodná pre vnútorné dvere alebo menšie dvere s  
nižšou veternou záťažou.

Vzduchové clony pre mraziace a chladiace 
boxy
7.4 676 vzduchové clony pre chladiace a mraziace boxy 
Zabraňuje výmene vzduchu u otvorených mraziacich a 
chladiacich boxov. Má to za následok značnú úsporu 
energie u často otvorených dverí. 

7.5  678 kombinácia špeciálnej absorpčnej sušičky a 
vzduchové clony

Optimálna regulácia klímy v mraziacich a chladiacich  
boxoch. Systém zbavuje mraziaci box vlhkosti a izoluje 
teplý a vlhký vzduch, ktorý preniká dverným otvorom 
dovnútra. Druhý prúd vzduchu v dverách sa stará o to, 
aby teplotný rozdiel medzi mraziacim alebo chladiacim 
boxom a priestorom pred nimi bol menší. Tak sa nemôže 
vytvoriť hmla. Týmto spôsobom sa zabráni tvorbe ľadu 
a námraze, alebo sa celkom odstráni. Výsledok: úspora 
energie o viac ako 30% z vašich nákladov na energiu.

Špecifické prednosti 678 kombinácií absorpčnej 
sušičky a vzduchovej clony:
• Regulácia vlhkosti v boxoch.
• Netvorí sa ľad alebo námraza.
• Netvorí sa hmla.

Zatvorené vráta                   Vráta otvorené bez 
vzduchových clôn

Vráta otvorené so 
vzduchovými clonami
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8. Pásové závesy
Transparentné pásové závesy Loading Systems 680 majú mnohostran-

né použitie ako závesy proti prievanu u vnútorných alebo vonkajších 

vrát. Často sa tiež používajú ako riešenie na ochranu proti prachu a hlu-

ku na pracoviskách a okolo strojov. Pásové závesy z PVC tvoria ideálny 

flexibilný prechod. Prúdenie studeného a teplého vzduchu sa obmedzí. 

S malou investíciou umožníte rýchly a bezpečný transport v budove. 

Zvýšenie bezpečnosti, 
prevencia poškodenia a 
šetrí energiu a náklady  
na osvetlenie
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8. Pásové závesy

Riešenie podľa želania zákazníka
Pre riešenie podľa želania zákazníka existuje veľký 
výber vyhotovení, spracovaní, možností umiestnení a 
volieb, ktoré zvyšujú ľahkosť použitia alebo bezpeč-
nosť. Pre použitie v chladiacich a mraziacich boxoch 
dodáva Loading Systems napr. špeciálne prevedenie 
odolné proti chladu. Je trvalo odolné voči nízkym tep-
lotám (do - 20°C).

Pásové závesy z PVC zabránia prievanu a podstatne  
zlepšia pracovné prostredie. Tým si na seba v krátkom 
čase samy zarobia. Pokiaľ chcete získať prehľad o ná-
vratnosti výdajov, Loading Systems vám rád prepočíta 
úspory nákladov. 

Účelná izolácia 
S pásovými závesmi Loading Systems sa stane účelná 
izolácia hračkou. Po každom prechode sa poddajné 
závesy uzatvoria samy. Zabránite vysokým účtom za 
elektrinu. Tieto praktické dvere však nezabraňujú iba 
chladu a prievanu. Transparentné závesy ponúkajú nie-
koľko dôležitých výhod:
• Bezpečnosť (vďaka priehľadnosti)
• Redukciu hluku (až do 25dB)
• Ochranu proti prachu, prievanu a hmyzu

Transparentné pásové závesy zvyšujú dopad svetla, 
redukujú náklady na osvetlenie. Pridaný stabilizátor UV 
zabráni sfarbeniu slnečným svetlom. Tým sa získa dlho-
dobá a dobrá priehľadnosť a tým sa zvýši bezpečnosť 
a predíde sa poškodeniu vašich výrobkov. Pásy majú 
zaoblené rohy, ktoré uľahčujú prechod.

Otáčavý systém zavesenia
Pásové závesy sú namontované na špeciálnom otáča-
vom systéme zavesenia v pevnom alebo posuvnom 
prevedení. To predĺži trvanlivosť a podporí pracovný 
komfort vašich spolupracovníkov. Predom namonto-
vaný systém zavesenia a otočné držiaky sa postarajú o 
jednoduchú a rýchlu montáž závesov. Závesy sa môžu 
ľahko snímať a nahradiť. 

Rozmery, sila materiálu a prekrytie
Pásové závesy majú rôzne miery a sily materiálu. Pre 
vyhotovenie závesov môžete zvoliť rôzne percento pre-
krytia. Malé prekrytie znamená najľahší prechod. Veľké 
prekrytie má lepší izolačný efekt. Výber správneho dru-
hu materiálu a prekrytia je rozhodujúci pre efektívnosť 
pásového závesu:

 200 mm 2 mm 80 mm 80% 1500 mm -

 300 mm 3 mm 90 mm 60% 2300 mm 2000 mm

 300 mm 3 mm 120 mm 80% 3000 mm 2300 mm

 300 mm 3 mm 150 mm 100% 3500 mm 3000 mm

 400 mm 4 mm 120 mm 60% 4500 mm 3200 mm

 400 mm 4 mm 160 mm 80% 5000 mm 4000 mm

 400 mm 4 mm 200 mm 100% 6000 mm 5000 mm

 Rozmery, sila materiálu a prekrytie Vhodné pre výšku umiestnenia do:

 Šírka Sila materiálu Prekrytie vnútri vonku
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Po rokoch používania nastane doba, kedy sa skončí ekonomická život-

nosť Vašich priemyselných vrát a vybavenia nakladacieho miesta. Aj v 

tejto situácii ste s firmou Loading Systems v dobrých rukách. Ponúkne-

me Vám štandardné riešenia pre zariadenia takmer všetkých značiek. 

9.  Renovácia a  
výmena

Praktické a pre zákazníka 
 výhodné riešenia vybavenia už 
stojaceho nakladacieho miesta
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9.1 Výmena vrátových panelov 
Pre takmer všetky druhy vrát môžeme dodať náhradné 
panely. Naši skúsení montéri vymenia jednoducho je-
den alebo niekoľko panelov. Pokiaľ to nie je dostačujú-
ce, môže sa vymeniť kompletné krídlo s rýchlobežnými 
vrátami, alebo bez nich. Tu sa môže často znovu použiť 
pôvodný koľajnicový systém.

Musí sa vymeniť iba okno, alebo chcete iný typ zámku? 
Neexistuje žiadne obmedzenie vzhľadom k prevedeniu 
vašich brán alebo vášho krídla brány. 

9.2 Rýchla výmena nakladacieho mostíka
S cieľom výmeny vyrába firma Loading Systems nakla-
dacie mostíky na mieru. Vďaka tomu nie je nutné ich na 
mieste nijako prispôsobovať. Dochádza tak k zrýchleniu 
procesu výmeny, takže Vaše nakladacie miesto môžete 
behom niekoľkých hodín už opäť používať.

9.3 Výmena plachiet tesniaceho límca 
Plachty tesniaceho límca sú náchylné na opotrebenie 
a môže dôjsť k ich poškodeniu vyčnievajúcimi časťami 
nákladného vozidla. 

S firmou Loading Systems je výmena plachiet vybavená 
rýchlo. Vo väčšine prípadov sa menia iba plachty a rám 
zostáva pôvodný. 

9.4  Nové nakladacie miesta pre existujúce 
stavby

Spoločnosť Loading Systems Vám ponúka praktické a 
pre klienta výhodné riešenie vybavenia Vašej už stoja-
cej budovy novými nakladacími miestami.

9.5 Od návrhu až po dodanie
Vzhľadom k tomu, že sa špecializujeme na celý výrob-
ný proces, od návrhu až po dodanie, môžeme Vám 
poskytnúť kompletnú ponuku služieb. Spoločne vytvo-
ríme návrh a výkresy. Naše vlastné výrobné jednotky 
dodávajú riešenia na mieru a firma Loading Systems sa 
samozrejme postará o koordináciu celého projektu. 

Vďaka riešeniam firmy Loading Systems si v krátkom 
čase môžete vytvoriť dočasné alebo trvalé nakladacie 
miesto.

9.6 Flexibilné riešenie
Predsadené komory a oceľové podesty sú mimoriadne 
flexibilné a môžu byť premiestnené z dôvodu rekon-
štrukcie alebo jednoducho presťahované, ak Vaša firma 
mení pôsobisko.
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Okrem dodávky výrobkov, inštaláciou a poradenstva v tejto oblasti 

Vám môžeme poskytnúť aj rozsiahlu ponuku servisných služieb. 

Cieľom nášho servisného konceptu je úplne vyhovieť všetkým možným 

prianiam: po celej Európe, 24 hodín denne, 7 dní v týždni. 

10. Servis  

Vďaka našim znalostiam sme schopní opravovať, meniť 
a udržiavať nielen produkty firmy Loading Systems ale 
aj iných značiek. Pri nadviazaní spolupráce s firmou 
Loading Systems budete môcť aj naďalej nerušene 
používať Vaše súčasné zariadenia. Naše motto je: 
We take care.

46



10.1  Efektívnosť, jednoduchosť manipulácie 
a bezpečnosť

Vďaka vlastnému oddelenia výskumu a vývoja sa naše 
produkty vyrábajú pomocou modernej technológie 
najvyššej kvality. Pri produkcii sledujeme najnovšie 
technologické trendy. Nikdy nezabúdame na dôvod, 
prečo ste si nás vybrali k spolupráci: vytvoríme Vám 
čo najjednoduchšie a najpraktickejšie vybavenie Vášho 
logistického pracoviska. Efektivita, jednoduchosť mani-
pulácie a bezpečnosť u nás stoja na prvom mieste. 

10.2 Jeden partner pre všetky vaše želania
Firma Loading Systems funguje v oblasti správneho 
vybavenia nakladacieho miesta ako spoľahlivý a skú-
sený partner a poradca. Po odsúhlasení definitívneho 
návrhu Vám dodáme a nainštalujeme celý systém. 
Dodávka prebieha po predchádzajúcej dohode a my sa 
postaráme o to, že počas výrobného procesu nedôjde 
k prekročeniu plánovanej dodacej lehoty. Súčasťou 
dodávky je aj certifikát garancie a jasný návod na 
použitie. Tiež Vám poradíme s údržbou a servisom. 
Týmto spôsobom Vám aj po dodaní zariadenia zaistíme 
jeho optimálne využitie. 

Jeden spoľahlivý partner 
pre všetky vaše produkty

47



Už 45 rokov sa 
špecializuje na 
nakladanie a
jeho riešenia

10.3 Servisné programy
Dobrá údržba prispieva k predĺženiu životnosti Vašich 
produktov a predchádza prerušeniu prevádzky. 
Ak uzavriete s nami servisnú zmluvu, môžete ďalej 
minimalizovať riziko porúch. Loading Systems Vám 
ponúka kompletný servisný program, ktorý bude do-
konale zostavený podľa Vašej situácie. Potrebujete 
len pár minút času, kedy si vyberiete, ktorý ponúkaný 
program je pre Vás najvhodnejší. Potom je všetka pra-
videlná údržba plne v našich rukách: Vaše starosti sú 
pre nás výzvou. Spoločne sa dohodneme na termíne, 
kedy k Vám príde servisné vozidlo. Môžete sa tak plne 
venovať prevádzke svojho podniku, bez toho aby ste sa 
o čokoľvek museli starať. 

10.4 Bezpečnosť a právne požiadavky
Štáty kladú stále vyššie požiadavky na bezpečnosť 
nakladacích a vykladacích zariadení. Bezpečný pocit: 
všetky produkty a služby firmy Loading Systems sú 
dodávané v súlade s platnými európskymi normami a 
vyhláškami a sú opatrené označením CE. 

Vedeli ste, že vo väčšine krajín tiež platia požiadavky 
na povinnú odborne vykonanú a preukázateľnú údržbu 
celého zariadenia? V prípade škody si poisťovacie 
spoločnosti stále častejšie ako podmienku vyplatenia 
odškodného kladú povinnú údržbu. So zmluvou od 
firmy Loading Systems na túto situáciu budete pripra-
vení. Pri prípadnej kontrole inšpekcie práce môžete 
povinnosť pravidelnej údržby ľahko dokázať. Naše do-
hody spĺňajú nielen všetky právne podmienky, ale tiež 
požiadavky poisťovacích spoločností. 

10. Servis

Ak sa rozhodnete o servisnú zmluvu vrátane predplat-
ného na riadiaci systém Advanced Control Centre, od-
padnú Vám všetky starosti. Okrem predĺženej záručnej 
lehoty sa postaráme o rýchle a bezplatné odstránenie 
porúch. Viac informácií o rôznych možnostiach nájdete 
v našej servisnej brožúre. 
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Všetky starosti 
nechajte na nás

10.5  Úspora energie a šetrenie životného 
prostredia

Loading Systems sa podieľa na zlepšení životného 
prostredia. Okrem iného je to používaním produktov, 
ktoré boli vytvorené podľa najmodernejších technoló-
gií. Týmto spôsobom môžeme napríklad predísť stra-
tám energie pri úniku tepla alebo chladu. Ponúkame 
Vám široký sortiment produktov, ktoré sú v súlade 
s normami úspor energie. Na Vašu žiadosť Vás radi 
navštívime, vykonáme zadarmo prehliadku pracoviska a 
predložíme riešenie na mieru.

10.6 Renovácia a výmena
Ak dôjde po dlhoročnom používaní k opotrebovaniu 
Vašich priemyselných vrát či vybavenia nakladacích 
miest, radi Vám pomôžeme pri hľadaní riešení. V našej 
ponuke nájdete inštalácie takmer všetkých značiek. 
Ak dôjde k situácii, že štandardné riešenie nie je pre 
Vašu situáciu postačujúce, firma Loading Systems Vám 
navrhne riešenie, ktoré bude špeciálne vytvorené v 
súlade s Vaším špecifickým prostredím. Takmer vo 
všetkých prípadoch platí, že nie sú potrebné žiadne 
veľké zmeny. Dostanete tak najvhodnejšie riešenie, bez 
toho aby ste zbytočne museli investovať. 

Môžeme pre Vás zariadiť aj kompletné riešenie 
stavieb. Umiestnenie nového nakladacieho 
mostíka alebo priemyselných vrát do uza-
vretej steny potom bude hračkou. Radi by 
ste náklady na výmenu rozdelili do viacerých 
rokov? V tom prípade môžete s firmou 
Loading Systems uzavrieť leasingovú zm-
luvu. 

V našom koncepte servisu stojí na 
prvom mieste kontinuita a dobrá 
dostupnosť. Naším cieľom je ponú-
kanie produktov a služieb, ktoré budú čo 
najoptimálnejšie podporovať prevádzku 
Vášho podniku. 

We take care.

10. Servis
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Priemyselné vráta 

Vylúčenie zodpovednosti
Nijaká časť tejto publikácie nesmie byť kopírovaná alebo reprodukovaná akýmkoľvek 
spôsobom bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Loading Systems. 
Aj keď bol obsah tejto publikácie pripravovaný s maximálnou dôkladnosťou, 
spoločnosť Loading Systems nemôže akceptovať zodpovednosť za akúkoľvek ujmu, 
ktorá môže vzniknúť v dôsledku nesprávnych alebo chýbajúcich informácií v tejto 
publikácii. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny / úpravy bez predchá-
dzajúceho upozornenia.

www.loading-systems.sk
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