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Konstrukcja bramy segmentowej przemysłowej sprawia, że brama ta może być stosowana do 
otworów o dużych wymiarach oraz gdzie występuję duża częstotliwość jej używania. 

BRAMY PRZEMYSŁOWE SEGMENTOWE

KONSTRUKCJA

Skrzydło bramy składa się z paneli 
stalowych wypełnionych pianką poli-
uretanową o grubości 40 mm. Panele 
są dostępne w szerokiej gamie przetło-
czeń, kolorów, a także oklein drewno-
podobnych. Przy szerokich bramach 
do paneli od środka zamykanego 
pomieszczenia są montowane specjal-
ne profile wzmacniające. Brama 
segmentowa przemysłowa w wersji z 
napędem ręcznym może być wyposa-
żona w przekładnię łańcuchową.
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BEZPIECZEŃSTWO

Bramy segmentowe przemysłowe są 
wyposażone w system równoważenia 
ciężaru skrzydła bramy realizowany 
za pomocą sprężyn skrętnych. Stan-
dardowo każda brama segmentowa 
przemysłowa wyprodukowana przez 
Firmę LEGBUD GARGULA jest wypo-
sażona w zabezpieczenie przed skut-
kami opadnięcia płaszcza bramy w 
przypadku pęknięcia sprężyny oraz 
zabezpieczenie przed skutkami opad-
nięcia płaszcza bramy w przypadku 
pęknięcia linki.

OPCJE DODATKOWE

 ∙ inny kolor z palety RAL
 ∙ przekładnia łańcuchowa
 ∙ automatyka
 ∙ niskie prowadzenie
 ∙ dostosowanie do napędu
 ∙ drzwi przejściowe
 ∙ samozamykacz do drzwi przej-

ściowych
 ∙ kratka wentylacyjna
 ∙ pochwyt do ręcznego podnoszenia
 ∙ zamek
 ∙ dodatkowa zasuwa
 ∙ unifikacja wyglądu bramy
 ∙ wizualizacja
 ∙ przeszklenie
 ∙ panel przeszklony
 ∙ okleina
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Sprężyny skrętne będące podstawowym elemen-
tem systemu równoważenia ciężaru skrzydła 
bramy są obliczane dla 50 000 cykli. Jest to mini-
malna ilość otwarć i zamknięć, dla których przeli-
czono sprężyny.

3 UKŁAD NACIĄGOWY

1

2

5

4

3

W celu zwiększenia stabilności podwieszonych 
prowadnic poziomych a także ułatwienia monta-
żu brama jest standardowo wyposażona w profil 
łączący prowadnice.

4 ŁĄCZNIK PROWADNIC

Pomieszczenia w których zamontowano bramę 
segmentową przemysłową wyposażoną w napęd 
powinny dysponować dodatkowym wejściem. Jest 
to spowodowane koniecznością dostępu do syste-
mu awaryjnego otwierania bramy w przypadku 
np. braku prądu. Napędy do bram segmentowych 
przemysłowych wymagają zasilania 3x380V.

5 AUTOMATYKA

Brama segmentowa przemysłowa nie posiada 
ościeżnicy, funkcję głównego elementu konstruk-
cyjnego stanowią kątowniki pionowe do których 
są mocowane prowadnice jezdne rolek. Kątowni-
ki pionowe a także pozostałe elementy bramy są 
montowane za otworem od środka zamykanego 
pomieszczenia.

1 KĄTOWNIKI PIONOWE

Skrzydło bramy jest wykonywane z paneli o 
wysokościach 500 i 610 mm które są odpowied-
nio konfigurowane w celu osiągnięcia żądanej 
wysokości skrzydła, jeżeli zachodzi taka potrzeba 
górny panel jest docinany. Panele są montowa-
ne w bramie od dołu od wymiaru najszerszego. 
Niezależnie od wybranego rodzaju paneli od 
środka pomieszczenia mają one zawsze kolor 
biały.

2 POSZYCIE

BRAMY PRZEMYSŁOWE SEGMENTOWE
INFORMACJE TECHNICZNE
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Wymiary montażowe bramy przemysłowej segmentowej - montaż za 
otworem - rzut z boku

N

Ho

G

Wymiary montażowe bramy przemysłowej segmentowej - 
montaż za otworem - rzut z góry

SoT1 T2

Wymiary montażowe potrzebne do 
prawidłowego doboru i wykonania 
bramy przemysłowej segmentowej 
ze standardowym prowadzeniem:
Sw = So - 30 mm
Hw = Ho
N min = 400 mm
G min = Ho + 1100 mm
T1 = 120 mm
T2 = 300 mm (ręczna)
T2 = 400 mm (automatyczna)

Wymiary montażowe potrzebne do 
prawidłowego doboru i wykonania 
bramy przemysłowej segmentowej z 
prowadzeniami niestandardowymi - 
pionowym, wysokim i pod kątem:
Sw = So - 30 mm
Hw = Ho
N min = Ho + 500 mm (pionowe)
N min = 400 mm (pod kątem)
N min - indywidualnie (wysokie)
G min - indywidualnie
T1 = 120 mm
T2 = 400 mm

OZNACZENIA

N - wysokość nadproża
Sw - szerokość światła wjazdu
So - szerokość otworu
Hw - wysokość światła wjazdu
Ho - wysokość otworu
T1 - przestrzeń boczna w garażu
T2 - przestrzeń boczna w garażu
G - głębokość garażu z wolną prze-
strzenią pod sufitem

BRAMY PRZEMYSŁOWE SEGMENTOWE
INFORMACJE TECHNICZNE

KOLORYSTYKA

665 mm x 345 mm 637 mm x 334 mm

R= 333 mm 600 mm x 270 mm

PRZESZKLENIA

RAL 7016
Szary antracytowy

RAL 8017
Brązowy grizzly

RAL 9010
Biały alpejski

RAL 9006
Srebrny aluminiowy

Złoty dąb
drewnopodobny

Orzech
drewnopodobny

RAL 3000
Czerwony ognisty
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Podwieszane przesuwne bramy przemysłowe są łatwe i praktyczne w użytkowaniu. Produko-
wane są w wersji jedno lub dwuskrzydłowej. Doskonale sprawdzają się w otworach o dużej 
szerokości. Wszystkie elementy konstrukcji zabezpieczone antykorozyjnie. Dostępne w wielu 
rozmiarach i kolorach.

Poszycie skrzydeł bramy przesuwnej podwieszanej 
jest wykonywane z blachy ocynkowanej trapezo-
wanej, wysokość trapezu T-8. Standardowy układ 
przetłoczeń poszycia skrzydła pionowy. Blacha 
poszycia jest dostępna w szerokiej gamie kolorów 
z palety RAL. Konstrukcja skrzydła wykonywana 
jest z odpowiednio dobranych profili stalowych 
ocynkowanych gwarantujących wysoką sztywność 
skrzydła.

1 POSZYCIE I KONSTRUKCJA SKRZYDEŁ

Standardowo brama jest wykonywana z jednym 
skrzydłem które może być otwierane na prawą 
lub lewą stronę. Jako opcja jest dostępna brama w 
wersji dwuskrzydłowej z symetrycznym lub asyme-
trycznym podziałem skrzydeł. Brama występuje 
również w wersji ocieplanej.

2 WERSJE WYKONANIA BRAMY

Prowadzenie dolne jest realizowane poprzez 
zestaw prowadników montowanych do podłoża 
oraz specjalnie wyprofilowany dolny kształtow-
nik skrzydła. Prowadniki znajdują się po lewej i 
prawej stronie zamykanego otworu a w przypadku 
bramy dwuskrzydłowej na środku otworu.

3 PROWADZENIE DOLNE

Prowadzenie górne jest realizowane z pomocą 
szyny jezdnej oraz zestawu wózków. Szyna 
jezdna jest montowana do ściany za pomocą 
specjalnych wieszaków i kątowników montażo-
wych, takie rozwiązanie umożliwia zamontowanie 
szyny w linii prostej nawet w przypadku nierów-
ności nadproża. W szynie poruszają się wózki 
jezdne do których jest podwieszone skrzydło.

4 PROWADZENIE GÓRNE
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BRAMY PRZEMYSŁOWE PODWIESZANE
INFORMACJE TECHNICZNE
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Wymiary montażowe potrzeb-
ne do prawidłowego doboru i 
wykonania bramy przemysłowej 
podwieszanej dwuskrzydłowej z 
symetrycznym podziałem skrzy-
deł:
So = Sw
Ho = Hw
N min = 210 mm
T1 = 1/2 So + 150 mm
T2 = 1/2 So + 150 mm

Dla bramy jednoskrzydłowej 
wymagane z prawej lub lewej 
strony w zależności od kierunku 
otwierania bramy:
T1 lub T2 = So + 170 mm 

OZNACZENIA

N - wysokość nadproża
Sw - szerokość światła wjazdu
So - szerokość otworu
Hw - wysokość światła wjazdu
Ho - wysokość otworu
T1 - przestrzeń boczna w garażu
T2 - przestrzeń boczna w garażu
G - głębokość garażu z wolną 
przestrzenią pod sufitem

N

Ho

Wymiary montażowe bramy przemysłowej podwieszanej - rzut z boku

Wymiary montażowe bramy przemysłowej podwieszanej - rzut z góry

S = SoT1 T2

BRAMY PRZEMYSŁOWE PODWIESZANE
INFORMACJE TECHNICZNE

KOLORYSTYKA

R= 333 mm 600 mm x 270 mm

PRZESZKLENIA

665 mm x 345 mm 637 mm x 334 mm

Złoty dąb
drewnopodobny

Orzech
drewnopodobny

RAL 9006
Srebrny aluminiowy

RAL 3005
Bordowy średni

RAL 8004
Brązowy miedziany

RAL 7016
Szary antracytowy

RAL 8017
Brązowy grizzly

RAL 9005
Czarny głęboki

RAL 9010
Biały alpejski

RAL 6020
Zielony tlenkowy
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Ogrodzenia przemysłowe stanowią właściwe rozwiązanie problemu ogradzania dla obiektów 
przemysłowych, hal, hipermarketów, placów, parkingów, fabryk i obiektów sportowych.

System ogrodzeń może być wyposażony w bramy dwuskrzydłowe lub przesuwne. W skład 
systemu wchodzą również furtki, segmenty i słupki oraz automatyka do bram.

Ogrodzenia cechuje łatwość montażu oraz estetyka wyglądu. Stanowią one ważny element 
zabezpieczenia terenu przed wpływem czynników zewnętrznych.

Ogrodzenia przemysłowe panelowe naszej firmy są łatwe i wygodne w montażu ponieważ 
słupki i panele można zmontować bez żadnych specjalistycznych narzędzi. Panel jest zamo-
cowany do słupka z wykorzystaniem haków i nakrętek. Panele są łączone za pomocą złączek.

OGRODZENIA PANELOWE

Panel 3D

W produkcji ogrodzeń przemysłowych z kształtowników stosuję się nowoczesną technologię. 
Ogrodzenia przemysłowe z kształtowników charakteryzują się typowymi wymiarami elemen-
tów, co ma istotny wpływ na niską cenę produktów. W standardzie stosuje się kształtowniki 
zamknięte.

OGRODZENIA Z KSZTAŁTOWNIKÓW

Panel ogrodzeniowy
z kształtowników

Brama przesuwna
z kształtowników

Brama rozwierna
panel 3D

OGRODZENIA PRZEMYSŁOWE
INFORMACJE TECHNICZNE



Firma LEGBUD GARGULA
32-830 Wojnicz
ul. Wolicka 8
POLSKA

tel. +48 14 67 90 900
fax +48 14 63 26 919
handlowy@legbudgargula.com www.legbudgargula.com


