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Więcej informacji: Sebastian Gregorczyk   
email: sgregorczyk@farmtec.cz    kom: +48 574 695 057

Oferta materiałów wypełniających bramę:
ź Płótno - kolor zielony, żółty, szary, biały, brązowy… 620 g / m2 - wytrzymałość na rozciąganie 

300 N / 50 mm, odporność temperaturowa -30 ° C do + 70 ° C, wytrzymałość na rozdzieranie 
300 N, palność wg DIN 75200, ISO 3795 <100 mm / min.

ź Plandeka przezroczysta - 550 g / m2, wytrzymałość na rozciąganie 1000 N / 50 mm, 
odporność temperaturowa -40 ° C do + 70 ° C, wytrzymałość na rozdarcie 170 N, palność 
zgodnie z ISO 3795 <100 mm / min, przezroczysta.

ź Plandeka półprzezroczysta - 500 g / m2, wytrzymałość na rozciąganie 1800 N / 50 mm, 
odporność temperaturowa -30 ° C do + 70 ° C, wytrzymałość na rozdarcie 350 N, palność 
zgodnie z ISO 3795 <100 mm / min, kolor biały półprzezroczysty.

ź Siatka - 265g / m2, odporność temperaturowa -40 ° C do + 70 ° C, wytrzymałość na 
rozciąganie 1700 N / 50 mm, wytrzymałość na rozdarcie 330 N, kolor biały / zielony.

ź Istnieje możliwość łączenia płótna kolorowego i półprzezroczystego oraz płótna i siatki.

Oferta pro�li - prowadnice boczne (cynkowane ogniowo):
ź Asymetryczne pro�le w kształcie litery J - rozmiar 90x50x50 mm
ź Symetryczne pro�le w kształcie litery U - rozmiar 90x80x90 mm. Od wewnątrz pro�l ten 

wyposażony jest w szczotki, które nie tylko lepiej chronią plandekę przed kontaktem z 
pro�lem stalowym, ale także tłumią hałas przy wietrznej pogodzie.

Oferta systemów sterowania:
ź Napęd ręczny - proste i ekonomiczne sterowanie ręczne na łańcuchu, szybkie zwijanie lub 

zamkniecie bramy.
ź Napęd elektryczny - możliwe dwie wersje:

 a) wyłącznik mocowany do ściany - tzw. wariant ekonomiczny (sterownik mocowany na 
stałe do stabilnej ściany),  
b) połączenie sterowania przez wyłącznik oraz sterowania zdalnego (wyłącznik jest 
połączone przewodem z silnikiem bramy i mocowane do ściany).

ź W obu wariantach napędu elektrycznego przenośna korba ręczna napędu jest zawsze 
częścią dostawy, która może być przydatna w przypadku braku prądu lub uszkodzenia 
napędu elektrycznego napędu.
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Nasze bramy mają prostą konstrukcję, przemyślany system prowadnic bocznych, są łatwe w montażu i konserwacji. W przeciwieństwie do tradycyjnych bram skrzydłowych 
nie ma ryzyka uszkodzenia przez warunki atmosferyczne i nie przeszkadzają w codziennym użytkowaniu. Maksymalne wymiary bramy to szerokość 5 m, wysokość 4 m. 
Bramę zwijaną można uzupełnić daszkiem, który chroni bramę i układ naciągowy przed deszczem i śniegiem oraz zwiększa żywotność bramy. Jego montaż jest bardzo 
prosty. Jeśli klient wybierze wariant z el. napędem i zdalnym sterowaniem,   wjazd do obory staje się wygodny i szybki dla kierowcy ciągnika.
Prowadnice drzwi bocznych i daszek są ocynkowane.   


