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Hörmann lastesystemer
Passer enhver situasjon

Lastebrygger
Stasjonære lastebrygger fra Hörmann 
er uunnværlige systemer for hurtig lasting 
og lossing i transportlogistikken .
De danner en bro mellom lastebilen og 
rampen og utjevner dermed høydeforskjellen 
mellom rampen og lasteplanet.

Værtettinger
Hörmann værtettinger beskytter godset og 
personalet mot vær og vind og forhindrer at 
personalet utsettes for trekk. 
Hörmann værtettinger sparer inn 
energikostnader, er utviklet for de 
forskjelligste behov og leveres som 
duktetting, oppblåsbar tetting eller 
putetetting.

Sluseutbygg
Hörmann sluseutbygg er komplette enheter 
med lastebrygge og værtetting og kan 
ettermonteres foran den eksisterende 
bygningen. Sluseutbygg gir full utnyttelse 
av gulvflaten i lagerbygningen og reduserer 
byggekostnadene.
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Hörmann leverer komplette lastesystemer for logistikkområdet fra én og samme produsent.
Fordeler: sikker planlegging, pålitelig gjennomføring og høy funksjonalitet med komponenter som 
passer nøyaktig til hverandre. I tillegg kommer et gunstig pris-/ytelsesforhold. Det lønner seg!

Kompetent rådgivning
Erfarne fagrådgivere fra vår salgs-
organisasjon bistår deg med planleggingen, 
den tekniske klargjøringen og videre fram til 
byggovertakelsen.
Komplett arbeidsdokumentasjon står til 
rådighet både i trykt form og oppdatert til 
enhver tid på nettsiden
www.hoermann.com

Industriportsystemer
I over 40 år har Hörmann industriporter hatt 
et godt navn som står for kvalitet, pålitelighet 
og god økonomi.
Porter, portmotorer og styringer inngår hos 
Hörmann i ett system fra én og samme 
produsent.

Hurtig service
Med vårt omfattende servicenett er vi alltid i 
nærheten av deg. En stor fordel når anlegget 
skal ha service, vedlikehold eller reparasjon.
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Lastebrygger med perfekt høydeutjevning

Etter behov med hengslet leppe eller teleskopleppe
Hörmann lastebrygger er gjennomtenkte løsninger for å utjevne 
høydeforskjellen mellom lastebilplanet og lasterampen. Med dette 
utstyret kan lasten kjøres inn på eller ut av lastebilen i en eneste 
horisontal bevegelse.
Den robuste stålkonstruksjonen med vridningsstabil plattform 
oppfanger sidehelling på lastebilen uten problemer, selv når lasten 
er ujevnt fordelt.

Den pålitelige hydraulikken har to løftesylindere for lastebryggen 
og én sylinder for leppen.
Den er dimensjonert for å mestre alle situasjoner, er enkel å betjene 
og fremfor alt sikker i bruk. Sylindrene på disse lastebryggene har 
automatiske nødstoppventiler som sikrer lastebryggen på et blunk. 
Dette er viktig hvis en lastebil skulle kjøre bort for tidlig og plattformen 
bli stående igjen med last. 
Nok en fordel: Hörmann lastebrygger er ferdig kablet og leveres 
med kabelsett for tilkopling av styring og hydraulikk.

Be om rådgivning for å finne det mest effektive systemet for din 
spesielle situasjon.

HLS-2 lastebrygge med hengslet leppe
Standardløsningen HLS-2 med 405 mm lang hengslet leppe egner 
seg utmerket for de fleste lastesituasjoner.
HLS-2 med hengslet leppe er også det riktige valg for virksomheter som 
behandler spesielt tungt gods, f.eks. innenfor papirindustrien. 
Denne velprøvde stålleddkonstruksjonen kan ved behov leveres 
for en nominell belastning på inntil 180 kN.

Denne typen er forsynt med spesielt kraftig dimensjonerte hengsler. 
Hengslene på leppen har en åpen konstruksjon som forhindrer 
at forurensninger som trespon e.l. blir sittende fast.

Funksjonsprinsipp:
Etter ankomst av lastebilen åpnes hallporten. 
Elektro-hydraulikksystemet hever plattformen til øverste stilling samtidig som 
leppen automatisk går ut. Deretter senkes plattformen til leppen ligger 
på lasteplanet.
Lastebilen kan så lastes og losses hurtig og sikkert.

Husk at lengden på en lastebrygge avhenger av tre faktorer:
1. Høyden på lastebilplanet
2. Høyden på lasterampen
3. Tillatt hellingsvinkel for transportmidlene

Jo lengre lastebryggen er, desto bedre hellingsvinkel.

HLS-2 lastebrygge med hengslet leppe 
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Hurtig og effektiv lasting og lossing

HTL-2 lastebrygge med teleskopleppe
Hörmann HTL-2 leveres med teleskopleppe med 500 eller 1000 mm 
lengde etter ønske.
Teleskopleppen kjøres ut trinnløst og nøyaktig på centimeteren, noe 
som gjør at hele lasteflaten kan utnyttes maksimalt. Dette er spesielt 
viktig når bilene er fullastet helt til enden av lasteplanet slik at det er 
liten plass å legge leppen på.
Vi anbefaler en teleskoplengde på 1000 mm ved lasting av dypfryste 
produkter, spesielt hvis lastebryggen er montert bak porten. 
Den lange teleskopvarianten er det riktige valg også ved sideveis 
lasting og lossing.

Fordeler
Teleskopleppen kan skyves målrettet ut og inn med separate 
betjeningstaster. Etter lastingen eller lossingen går lastebryggen 
automatisk tilbake til utgangsposisjonen.

Hörmann lastebrygger med 
teleskopleppe er konstruert 
slik at de også kan monteres inn 
bak porten. Dette gir bedre 
varmeisolering.
En teleskopleppe på 1000 mm 
rekker langt nok ut og er lett 
å legge på lasteplanet.

HTL-2 med teleskopleppe
leveres som standard med svart 
kledning.

HTL-2 lastebrygge med teleskopleppe
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Stabil teknikk - med overbevisende detaljer

Plattformen og leppen består
av sklihemmende stål,
tykkelse 6/8 mm i plattformen,
12/14 mm i leppen.
Plattformen kan tilpasses for
større nom. belastning eller for
gaffeltrucker med harde (PU-) 
dekk.
Plattformen er forsterket med 
profiler (S420MC) på undersiden.

Hengsel (HLS-2)
Den åpne konstruksjonen forhindrer 
at det samler seg trespon eller 
smuss i hengslet.

Løftesylinder
De to løftesylindrene er montert 
slik at lastebryggen fungerer 
optimalt ved nødstopp.
Hydraulikkslangene henger ikke 
løse, men er festet til 
forsterkingsprofilene på plattformen.

Hengslet leppe/teleskopleppe i 3 varianter
Leppene på lastebryggen kan etter ønske
leveres som:

Type R   rett
(standard inntil 2000 mm bestillingsbredde)

Type S  skrå
(standard over 2000 mm bestillingsbredde)

Type SG med separate leppesegmenter
for tilpasning til forskjellige lastebilbredder
(innskyvbare på lastebrygger HTL-2)

Utstyr
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Nom. belastning/bæreevne
Hörmann lastebrygger 
har som standard 
en bæreevne på 60 kN
(nom. belastning iht. 
NS-EN 1398).
Høyere nominelle belastninger
kan leveres etter ønske,
for HLS-2 inntil 180 kN.

Stigning/helling
Belastet plattform inntil maks.
12,5 % (ca. 7°) iht. NS-EN 1398.

Overflater
Sandblåste eller beisede, belagt 
med tokomponent-PU-lakk.

Farger
Ultramarinblå (RAL 5002) eller
trafikksvart (RAL 9017),
andre farger i RAL-skalaen
etter ønske.

Gruvemodell

Hengselbånd (HLS-2)
Hengslet på leppen har en konstruksjon som gir spesielt stor stabilitet. 
Hengselbåndene er 150 mm lange og plassert slik at de understøtter 
hverandre. Både hengselbåndene og selve leppen er framstilt av 
kvalitetsstål (J2G3). Akslingene er framstilt av 42CrMo4.

HEA-profil
Den frittbærende basisrammen av stål krever ingen 
underkonstruksjon. Langsgående HEA-profiler sørger for at 
gruvemodellen har en optimal stabilitet.

Hengselaksling bak
Kraftig dimensjonerte 
hengselakslinger Ø ca. 30 mm
i hylser Ø 60,3 x 14,2 mm.

Spesialutstyr
• Antisklibelegg
• Helgalvanisering
• Spaltetetting
• Isolering

Hörmann lastebrygger
oppfyller alle grunn-
leggende lovbestemmelser
og standarder og 
er typetestet.



10

Vi tilbyr forskjellige monteringsmodeller for alle tenkelige metoder og systemer.
Alle monteringsvariantene kan benyttes for lastebrygger med hengslet leppe eller teleskopleppe.

Rammemodell F
Selvbærende ramme, lukket på sidene.
Kantvinkel på sidene og bak.

Rammemodell FR
Selvbærende ramme, lukket på sidene.
Kantvinkel og forankring på sidene og bak.
Forsynt med skråvinkler på sidene.

Boksmodell B
Selvbærende ramme, lukket på tre sider.
Kantvinkel og forankring på sidene og bak.
Forsynt med skråvinkler på sidene.

For montering i ferdigbetongdeler kan
skråvinklene plasseres høyere, slik som
på modell FR. En folie beskytter lastebryggen
under støpingen.

Den moderne boksmetoden

Tradisjonell metode

Hvilken modell foretrekker du?

Velkjent og utprøvd.
Montering i klargjort åpning.

Hurtig og presis.
Støping samtidig som rampen 
bygges.

Sett bakfra

Sett bakfra

Sett bakfra

 Rammemodell F 

Rammemodell FR 

 Boksmodell B 
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Hvilken metode du bestemmer deg for, er avhengig av planleggingen 
og byggets status (nybygg eller modernisering).
Det er i alle tilfeller viktig å følge monteringsforskriftene 
og plandokumentasjonen fra oss.

Åpningen i bygget utføres nøyaktig 
etter mål og forsynes med kantvinkler.

Deretter kan lastebryggen settes inn 
og sveises fast.
Ingen betongstøping nødvendig!

Åpningen i bygget utføres nøyaktig 
etter mål og forsynes med armeringsjern.

Deretter kan lastebryggen settes inn, 
innrettes  og støpes fast.
Ingen sveising nødvendig!

Ferdigbetongelementene settes opp, 
lastebryggen settes inn, innrettes og 
støpes fast:
dermed er lasterampen komplett!

Vi kan også levere:
Rammemodell FA med innstøpte 
forankringer på baksiden og opphenging og 
fastsveising på sidene.

Lastebryggen plasseres på en 
underkonstruksjon i tre, festes 
og støpes fast - hurtig, uten 
sveising og nøyaktig etter mål.

Montering rammemodell F

Montering rammemodell FR

Montering boksmodell B med ferdigbetongelementer, gunstig når antall lastebrygger er stort

 Montering boksmodell B med underkonstruksjoner i tre, gunstig når antall lastebrygger er lite
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Problemfri modernisering - raskt og enkelt

Gruvemodell P
åpen på 3 sider

Åpningen må være utført helt nøyaktig etter mål og forsynt med kantvinkler. 
De medfølgende støttevinklene monteres på baksiden av åpningen. 
Deretter kan lastebryggen settes opp, innrettes og sveises fast.

Den gamle lastebryggen demonteres. Den gamle basisrammen demonteres.

Den nye lastebryggen settes inn. Kantvinklene sveises fast - ferdig!

Modernisering med
gruvemodellen

Dersom den eksisterende åpningen ikke 
passer, leverer vi gjerne egnede adaptere.

Sett bakfra

 Gruvemodell P

Monteringen
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Tillatte verdier inntil 12,5 %.
Maks. høydetilpasning kan 
variere.

Spesialmål på forespørsel.
For alle bestillingsmål kan vi
levere passende avsatser og
sluseutbygg.

Dimensjoner og nivåtilpasning for lastebrygger

HLS-2 HTL-2

Bestillingsbredder kan kombineres med alle bestillingslengder.

Beregning av nivåtilpasningen

Bestillin
gsbredde (BB)

Bestillingslengde (BL)
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Nivåtilpasning Nivåtilpasning

HLS-2 HTL-2
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A B A B A B
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-
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-
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410
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435

415

2400  225021002000Bestillingsbredder

2000

2500

2750

3000

3500

4000

4500

595

645

745

Fremtrekk (LL) max. 500 Fremtrekk (LL) max. 1000

BL BL

OFF OFF

LL
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Styringer og tilbehør

420S
for lastebrygger med 
hengslet leppe
HLS-2
• Styring med kapslingsgrad
 IP 65 (beskyttet mot vannsprut)
• LED-display
• Klargjort for lastebrygge-
 aktiveringsfunksjon
• Tilkoplingsmulighet for
 tilbehør:
 Tilkoplingssett og
 kontaktbryter for port-
 aktiveringsfunksjon
 Hjulkile med sensor

420T
for lastebrygger med 
teleskopleppe
HLT-2
• Styring med kapslingsgrad
 IP 65 (beskyttet mot vannsprut)
• LED-display
• Klargjort for lastebrygge-
 aktiveringsfunksjon
• Atskilte taster for
 retningsbestemt
 inn- og utkjøring av
 teleskopleppen
• Automatisk retur av
 lastebryggen til hvile-
 stilling styrt av impuls
• Tilkoplingsmulighet for
 tilbehør:
 Tilkoplingssett og
 kontaktbryter for port-
 aktiveringsfunksjon
 Hjulkile med sensor

Søyle
For montering av
maks. 2 styringer
med tilleggsboks

Hjulkile
med sensor

Dobbel-sikring
port - lastebrygge
med lastebrygge- og
portaktiveringsfunksjoner

Systemløsninger lønner seg
Hörmann står selv for hele prosessen fra utvikling til 
produksjon. Dette betyr en høy grad av kompatibilitet 
for styringene enten det gjelder betjening av porter eller 
av lastebrygger med hengslet leppe eller teleskopleppe. 
Konseptet for betjeningen er det samme, dekslene er 
like, kabelsettene er like. 
Andre avgjørende fordeler med Hörmann-systemet er 
innsparing av tid og kostnader til montering, vedlikehold 
og service.

Tilbehør

Basisstyring 
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445 S
for lastebrygger med 
hengslet leppe
HLS-2
• Styring med kapslingsgrad 
 IP 65 (beskyttet mot vannsprut)
• Klargjort for lastebrygge-
 aktiveringsfunksjon og
 portaktiveringsfunksjon
• Automatisk retur av
 lastebryggen til hvile-
 stilling styrt av impuls

460 S
for lastebrygger med 
hengslet leppe
HLS-2
• Styring med kapslingsgrad
 IP 65 (beskyttet mot vannsprut)
• Klargjort for lastebrygge-
 aktiveringsfunksjon og
 portaktiveringsfunksjon
• Automatisk retur av
 lastebryggen til hvile-
 stilling styrt av impuls
• Med integrert styring av
 (oppblåsbar) værtetting
 med eller uten avrullbar
 tilleggsduk
• Semidrift:
 Automatisk lukking av porten
 etter automatisk retur av
 lastebryggen

445 T
for lastebrygger med 
teleskopleppe
HTL-2
• Styring med kapslingsgrad
 IP 65 (beskyttet mot 
 vannsprut)
• Klargjort for lastebrygge-
 aktiveringsfunksjon og
 portaktiveringsfunksjon
• Atskilte taster for
 retningsbestemt
 inn- og utkjøring av
 teleskopleppen
• Automatisk retur av
 lastebryggen til hvile-
 stilling styrt av impuls

460 T
for lastebrygger med 
teleskopleppe
HTL-2
• Styring med kapslingsgrad
 IP 65 (beskyttet mot vannsprut)
• Klargjort for lastebrygge-
 aktiveringsfunksjon og
 portaktiveringsfunksjon
• Atskilte taster for
 retningsbestemt
 inn- og utkjøring av
 teleskopleppen
• Automatisk retur av
 lastebryggen til hvile-
 stilling styrt av impuls
• Med integrert styring av
 (oppblåsbar) værtetting
 med eller uten avrullbar tilleggsduk
• Semidrift:
 Automatisk lukking av porten
 etter automatisk retur av
 lastebryggen

Rampebelysning
svingbar for innendørs 
bruk

Signallys
rødt/grønt for innendørs og 
utendørs bruk

Signallys
rødt for innendørs og utendørs 
bruk

Tidsrelé
for forsinket impuls

• Lesing av menyen og programmering
 med dobbelt 7-segmentdisplay
• Servicemeny med vedlikeholds-, syklus- og
 driftstimeteller samt feilanalyse 
• Drifts- og feilvisning
• Lesing av de 5 siste feilmeldingene

• Tilkoplingsmulighet for tilbehør:
 Kontaktbryter for portaktiveringsfunksjon
 Hjulkile med sensor
 Signallys
 Fotocelle
 Rampebelysning
 Feilmelding

Alle multistyringer omfatter:

Multistyring 
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Hörmann lastebrygger HTLP-2
med parallell tilslutning til lastebilen
Med denne parallelle tilslutningen i
forkant av lastebryggen kan f.eks. trucken
kjøre vannrett inn på lastebilplanet med høyt
gods, og det blir enkelt å få truckgaflene inn
under den første pallen.

Å kunne laste og losse laste- og varebiler
på en og samme rampe - det er fordelen 
med Hörmann lastebrygge HTLV-2.
For lastebiler kan den 500 mm lange 
teleskopleppen kjøres ut trinnløst i full 
bredde (2000 mm). For varebiler kan 
bredden begrenses til midtdelen på 
1000 mm ved en enkel omkopling.

En vesentlig egenskap med dette utstyret 
er vekt-kompenseringen for ulike biltyper:
Med innstilling for ”Varebil” blir nom. 
belastning for hele teleskopleppedelen på 
1000 mm stilt på 20 kN. Dette styres av et 
intelligent, patentert hydraulikksystem som
sørger for at varebilen ikke overbelastes.
Med innstillingen ”Lastebil” kan lastebryggen 
brukes med 60 kN nom. belastning som en 
”vanlig” lastebrygge med teleskopleppe.

Snakk med oss. Vi gir råd på stedet og anbefaler et system 

som er optimalt tilpasset dine behov med hensyn til kvalitet, 

funksjon, pålitelighet og økonomi. Sats på ekspertens

know-how.

Spesielle lastesituasjoner
krever spesielle løsninger

Effektiv lasting og lossing
med spesialløsninger fra Hörmann

Hörmann lastebrygger HTLV-2
med 3-delt teleskopleppe for lastebiler og varebiler

HTLP-2 HTLV-2
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Hörmann DOBO-system
Først innkjøring, deretter døråpning
Lastebilen kan kjøre inntil rampen med
dørene lukket - dette er forskjellen fra 
konvensjonelle rampesituasjoner.
DOBO-systemet sørger på denne måten
for absolutt hygienisk transport av fisk,
kjøtt eller andre kjøle-/frysevarer.
Også for tollklarering og beskyttelse mot
tyveri er DOBO-systemet en smart løsning.
Systemet kan integreres i et sluseutbygg slik
at bygningen ikke behøver å ombygges.
Be om rådgivning!

Hörmann løftebord
Alltid i riktig høyde
Med et elektrohydraulisk løfte-
bord kan godset heves og senkes sikkert 
under lasting og lossing. Konstruksjonen kan 
ha ett eller flere løfteledd over eller bak 
hverandre avhengig av lengden på 
løftebordet og arbeidsområdet. Det enkelte 
løftebord lages etter mål med ønsket kapasi-
tet og utstyr.

Hörmann mobile lasteramper
Hurtig lasting og lossing
Med en mobil lasterampe fra Hörmann
kan lasting og lossing skje hurtig og effektivt 
uten fast lasterampe.
Den skrånende oppkjørselen utjevner
høydeforskjellen mellom terrenget og 
lastebilplanet. Den vannrette delen øverst 
sørger for at trucken står vannrett under lasting
og lossing. Mobile lasteramper kan forflyttes 
av én person med gaffeltruck til innsats på
et nytt sted.

DOBO-systemet Løftebord Mobile lasteramper
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Enkel broløsning

Denne typen lastelem benyttes for middels 
store høydeforskjeller inntil ca. 200 mm.
Den er forsynt med kulelagrede hjulstell
og kan lett forskyves i føringsskinnene
av stål. Den er sikret med en fotbetjent
fallsikring. Lastelemmer fra 1065 mm kan
betjenes opp og ned av én person ved
hjelp av en fjærmekanisme.

Denne lastelemmen med fjærmekanisme
kan mestre store høydeforskjeller og 
belastninger. Den leveres i lakkert stål, 
galvanisert stål eller i aluminium, med 
stasjonær eller sideforskyvbar plattform.
Bryggen har en bred føringsprofil i stål 
med åpning nedover. Dette gjør den 
selvrensende slik at den virker pålitelig år 
etter år. Fjærmekanismen er vedlikeholdsfri. 
Én person kan betjene selv store platt-
former. Lastelemmen er sikret med en 
fallsikring som går automatisk i lås igjen 
etter bruk.

Lastelemmen er framstilt av robust, 
korrosjonsfast aluminium og benyttes
når høydeforskjellene ikke er så store. 
Den kan betjenes av bare én person.
En fallsikring utløses med foten når
den skal senkes ned og går automatisk
i lås igjen når den heves. Plattformen kan 
også skyves til siden i føringsprofilen.

Be om rådgivning.

Lastelem type KBS  Lastelem type SKB Lastelem type FB
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Understell og sluseutbygg

Komplett lasteenhet
Sluseutbyggene settes opp foran hallen.
Dette betyr at hallen kan utnyttes fullt ut
helt fram til ytterveggene.
Hörmann sluseutbygg er et gunstig valg når
hallen ikke har plass til montering av
ramper innvendig eller det ikke er
mulig å kjøre noe under rampene.

Et komplett sluseutbygg består av
• understell med lastebrygge
• vegg- og takkledning
• lasteåpning med værtetting

Fundamentet
Understellet danner fundament for sluse-
utbygget. Lastebrygge HLS-2 eller
HTL-2 kan monteres hurtig og enkelt.
Det åpne rommet under lastebryggen 
gjør det mulig å kjøre under med en
senket lasteplattform.

Hörmann understell er som standard
helgalvaniserte.

Understellene er enkle å demontere og sette
opp igjen ved ombygging eller flytting.

For enhver lastesituasjon
Understellet kan settes opp i 90° vinkel
foran bygningen.
Understellet kan også leveres tilpasset 
til oppsetting i 30, 45 eller 60° vinkel for å gi 
mer spillerom for manøvrering.

VinkelmontasjeFor lastebrygger med teleskopleppe HTL-2For lastebrygger med hengslet leppe HLS-2
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Sluseutbygg komplett med
lastebrygge og værtetting

For spesielle kundeønsker:
Rammekonstruksjon for kundens egen 
kledning

Støy- og varmeisolerende:
Med sandwichpanel

Gunstig pris og høy stabilitet:
Med korrugerte trapesplater 

Beskyttet lasting og lossing
Sluseutbygg i kombinasjon med varmeisolerte Hörmann 
industriporter er spesielt fordelaktige for lasting og lossing av 
temperaturømfintlige varer. Lastebilene kan dessuten stilles opp 
i 90° vinkel eller sideveis i spiss vinkel.

Vi leverer sluseutbygg som enkeltstående konstruksjon, som anlegg 
oppstilt i rekke eller i utførelse for gjennomkjøring uten lastebrygge.



2121

Godset står ubeskyttet ute i det fri og lagerarbeiderne er direkte utsatt for
vær og vind.

Med sluseutbygg er personalet og godset optimalt beskyttet.

Den hurtige løsningen:
Sluseutbygg utenfor hallen

Et blikkfang:
Med gjennomsiktig buet tak av isolerte 
akrylvinduer 

For temperaturømfintlig gods:
Med oppblåsbar værtetting DAS-3

Optimal utnyttelse av liten plass:
skråstilt montering

Før Etter 
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Et komplett program

Beskyttelsesplate
Forsterking og 
effektiv beskyttelse 
av påkjøringsbuffer.

Monteringsplater
For påkjøringsbuffere. 
Også som konsoll for 
ramper med lasteluker.

Påkjøringsbuffere i topp materialkvalitet.
Beskytter lastestasjonen mot påkjøring av lastebiler
når de manøvreres inntil.

Vi tilbyr en mengde fornuftige utstyrsløsninger for 
tilpasning til din spesielle lastesituasjon:
Fra den enkle hjulkilen til signallys, fra kollisjonsbuffere
til gangsikre avsatstrapper. Alt utstyr er utprøvd i praksis
for større sikkerhet, bedre beskyttelse mot påkjøring 
og mer komfort. Be om rådgivning!

Markeringssøyler
Med varselstriper for
lettere nærmanøvrering.
En god investering der
det ikke finnes rampe.

Innkjøringshjelp
Parvis, galvanisert. 
Leder sjåføren og lastebilen på
plass.

Praktisk ekstrautstyr
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- 18°

Hjulkile
Sikrer lastebilen mot 
rulling. Etter ønske også
med sensor.

Rampebelysning
Svingbar. For bedre belysning
av bilens lasterom.

Signallys
Med varsel- eller aktiverings-
funksjon, f.eks. med sensor-
hjulkile, fotocelle eller 
i forbindelse med styring for
port eller værtetting.

Underkledning
Holder plassen under
rampen lenger fri for smuss.

Avsatstrapper
Med sklihemmende galvaniserte 
trappeprofiler og sikkert gelender.
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Hörmann værtettinger utmerker seg:
prisgunstig løsning med tiltalende design

Hörmann værtettinger utmerker seg
med prisgunstige løsninger med 
tiltalende design.
Hörmann værtettinger beskytter godset
mot vær og vind, reduserer 
energikostnadene, forhindrer trekk utenfra og 
dermed sykdomsfravær blant de ansatte.
I kombinasjon med lastebrygger blir kostbare
takoverbygg og rampeutbygg overflødige.

Hörmann værtettingsduker passer til alle 
lastebilstørrelser og kan derfor brukes 
overalt. Topp- og sideduk i høy kvalitet 
montert på en galvanisert, innskyvbar 
ramme gir en stabil, fleksibel og slitesterk 
konstruksjon.

Duk og rammedeler framstilles i enkelt-
elementer som skrus sammen og gjør
monteringen enkel. Også utskifting skjer
uten problemer og til en gunstig pris.

Styrearm- eller 
teleskoparmkonstruksjon
Styre- eller teleskoparmer forbinder 
front- og bakrammen. De er fleksible og
forhindrer derfor kollisjonsskader. Selv om
bilen kjøres unøyaktig inntil, blir tettingen
effektiv. Den stabile konstruksjonen med 
teleskoparm presses inn parallelt og stram-
mer kledningen igjen etter lasting/lossing. 
Rammekonstruksjonen med teleskoparm
kan også benyttes til kjørebaner eller
fordypninger.

Topp- og sideduk
Sidedukene må både være fleksible og
ha tilstrekkelig tverrstivhet. Hörmann
løser dette avhengig av modell, enten
med spesielt tilpasset dukmateriale
(monofilament) eller med integrerte
bladfjærer i dukene.
Godt synlige varselstriper gjør det
lettere for sjåføren å manøvrere.

Over- og sidekledning
Med høyfrekvens-innsveist rundstang
som er lett å skyve inn i kantprofilen.
Overkledning med drenering.

Styrearm Teleskoparm Kledning for innskyving
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Lastebilen bestemmer målet!

Det er ikke porten, men lastebilen
som bestemmer målet på værtettingen.
Spør deg selv:
• Hvilke lastebilstørrelser mottar du?
• Må forskjellige lastebilstørrelser
  laste/losse på samme stasjon?
• Hva slags gods lastes/losses?
Vær omhyggelig med å bestemme
nødvendig mål for frontåpningen. På
den måten blir tettingen optimal.
Standardbredder: 3350 / 3500 mm
Standardhøyder: 3500 / 3750 mm
(kjørebanemodell 4500 mm høy).
Det ideelle er at værtettingen er
850 mm høyere og 1000 mm bredere
enn lastebilen.

En lang toppduk gir god værtetting selv
om lastebilen er liten, men vil henge i
lasteåpningen når bilen er høy. Det ideelle
er en overlapping på ca. 150 mm.

En riktig kombinasjon av dukbredde og
duklengde gir optimal værtetting.
For Hörmann værtettinger har praksis vist at
en lengde på 500 mm er den beste løsningen.
Etter ønske fra kunden kan værtettinger type
DS også leveres i 600 mm lengde.

For montering av værtettingen bør port-
åpningen ikke være bredere enn værtettingen
minus 200 mm.

Dimensjoner

Mål i mm.

 Bredde sideduk  X1

Bredde frontåpning = bredde værtetting - (2 x bredde sideduk)

Type DS/DT Type DT

 Høyde toppduk  X2 

Høyde frontåpning = høyde værtetting - høyde toppduk - 100 (drenering)

Type DS Type DT

600

2150

2300

700

1950

2100

650

2050

2200

900

2500

2750

3500

1000

2400

2650

3400

1200

2200

2450

3200

1350 

2050

2300

3050

B = 3350

B = 3500
 Bredde frontåpning  Y1 

 Høyde frontåpning  Y2  

 

H = 3500

H = 3750

H = 4500*

* kjørebanemodell
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Den robuste standardversjonen:
Værtetting type DS

Sideduker av monofilament
Sidedukene i værtetting DS er
ca. 3 mm tykke og avstivet i side-
retning med såkalte monofilament-
staver i den vevde duken.
Kan leveres i 600 eller 700 mm bredde.

Toppduker
Toppdukene blir utsatt for ekstra belastning
og er derfor forsterket. Etter ønske kan topp-
dukene ha innsnitt også på sidene, eller ved 
utførelse med teleskoparm lamelleres over 
hele bredden, med 100% overlapping. Kan 
leveres i 900, 1000 eller 1200 mm høyde.

sideinnsnitt lamellert

Sideduker
2-lags, vevd duk av 
polyester-monofiltråd, PVC-belagt 
på begge sider, tykkelse ca. 3 mm.
Flatevekt ca. 3900 g/m2.

Toppduk
2-lags, armert vevd duk av polyester-
multifiltråd, PVC-belagt på begge sider, 
tykkelse ca. 3 mm. Flatevekt ca. 3700 g/m2.

Side- og toppbekledning
Vevd duk av polyestertråd, PVC-belagt 
på begge sider.

Standardutførelse
Rampemodel med styrearm

Rampemodell
med teleskoparm

Kjørebanemodell
med teleskoparm

Topp- og sideduker

  grafittsvart, 
 RAL 9011 (standard) 

  basaltgrå, RAL 7012 

  enzianblå, RAL 5010
Varselstriper 

   hvit

  gul
Sidekledning

  grafittsvart,
 RAL 9011 (standard) 

DSL DSS DSS-G Farger
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En god investering der trafikken er stor:
Værtetting type DT

Stor belastning krever holdbarhet
Pågår lastingen og lossingen døgnet rundt, 
er det riktig å velge Hörmann DT-værtettinger 
med spesielt sterk duk. Når trafikken er
stor, kan det lønne seg å investere mer. Mer-
kostnadene inntjenes hurtig på grunn av 
lavere kostnader til vedlikehold. Oppstår det 
skade, kan f.eks. en bladfjær skiftes ut hurtig 
og enkelt uten å skifte hele sideduken.

Sideduker, toppduk
Høyfrekvenssveiset dukmateriale
av polyester med spesialvevd innlegg, 
PVC-belagt på begge sider,
med galvaniserte stålbladfjærer med
høy spennkraft, tykkelse ca. 2 mm.
Flatevekt ca. 2000 g/m2.
Sideduk bredde 650 mm.
Toppdukene kan leveres i høydene
900, 1000, 1200 eller 1350 mm

Kledning på sidene og på toppen
Vevd duk av polyestertråd, 
PVC-belagt på begge sider.

Rampemodell
med styrearm

Rampemodell
med teleskoparm

Kjørebanemodell
med teleskoparm

Lommene for bladfjærene er høyfrekvenssveiset. 
Dette gir en absolutt slitefast sammenføyning.

Topp- og sideduker

  grafittsvart,
 RAL 9011 (standard) 

  basaltgrå, RAL 7012  

  enzianblå, RAL 5010

  mosegrønn, RAL 6005
Varselstriper 

   hvit

  gul

  oransje

  rød
Sidekledning

  grafittsvart,
  RAL 9011 (standard) 

  basaltgrå, RAL 7012 

  enzianblå, RAL 5010 

  mosegrønn, RAL 6005

DTL DTS DTS-G Farger
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Spesialløsninger
Vi gir deg fornuftige råd

Dersom bilene som ankommer,
er av meget forskjellig størrelse,kan en 
ekstra avrullbar toppduk være løsningen.
Den kan betjenes manuelt eller utstyres 
med el-motordrift.

På en åpen rampe er virkningen
av vær og vind svært uheldig. En spesiell 
type forlenget værtetting kan kjøres helt ut til
bilen og tette igjen mellomrommet mellom 
lastebilen og hallåpningen. Denne spesial-
konstruksjonen med flere teleskoparmer kan 
også drives med el-motor.

Ved kjørebanevarianten kan underduk 
monteres til beskyttelse mot trekk fra 
kjørebanen. Duken henges raskt opp når det 
er behov for det, og sørger for optimal
tetting.

 Avrullbar toppduk Forlenget værtetting Avtagbar underduk
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Værtetting type DDF
Et tak som retter seg etter bilen

En spesielt fleksibel takkonstruksjon
Ved lossing av spesielt høye lastebiler
og lastebiler som kan heves kan taket heve 
seg i høyde med bilen og skader unngås.

Enkelt og meget fleksibelt
For krevende nærmanøvrering er 
skumstoffylte sideputer med spesielt
slitefast duk en ideell løsning. Selv når 
lastebilen kjøres unøyaktig inntil, viker 
sideputene unna uten skader. Konstruksjonen 
er uten stenger og derfor meget enkel og 
hurtig å montere.

Konstruksjons- og kvalitetsdata
Sideputene er fylt med 100 % FKHK-
fritt PU-skumstoff og danner en 
slitesterk enhet sammen med den
stabile basisrammen.

Dukene er høyfrekvens-sammensveiset
med putesidekledningene og derfor
ekstra motstandsdyktige.

Dimensjoner
3400 x 3500 x 500 mm (BxHxD)
Frontåpning: 2200 x 2500 (BxH)

Sideduker
2-lags vevd duk av polyester-
monofiltråd, PVC-belagt på begge sider, 
tykkelse ca. 3 mm. Flatevekt ca. 3900 g/m2.

Toppduk
2-lags vevd duk av polyester-
multitråd, PVC-belagt på begge sider, 
tykkelse ca. 3 mm. Flatevekt ca. 3700 g/m2.

Kledning på sidene og på toppen
Vevd duk av polyestertråd, PVC-belagt på 
begge sider.

Kunststoffduker

  grafittsvart (RAL 9011)
Varselstriper

   off-white (RAL 9016)

 Lastebilen hever seg - taket hever seg... DDF Farge
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Oppblåsbare værtettinger
Luftpute rundt lastebilen

Rampeutførelse DAS-3
Standardstørrelse
3600 x 3550 x 850 mm (BxHxD)
Frontåpning i utgangstilstand
3100 x 2550 mm (BxH),
med oppblåste puter
2400 x 2550 mm (BxH).
Spesialstørrelser på forespørsel.
Etter ønske med elektrisk avrullbar
duk i stedet for oppblåsbar overpute.

Høy kvalitet
Lang levetid
Den oppblåsbare Hörmann-værtettingen 
tilpasser seg eksakt til forskjellige 
lastebil-størrelser. Den tetter fremragende og 
forhindrer at utetemperaturen trenger inn i 
hallen. Denne værtettingen anbefales først 
og fremst for fryselager og temperaturøm-
fintlige varer som krever kort lastetid.

Systemfordeler
Først når lastebilen har kjørt fram til rampen, 
blåser viften opp værtettingen rundt kjøre-
tøyet og tetter lasterommet helt til i løpet av 
noen sekunder.
Etter lasting/lossing og utkopling av viften 
trekkes putene like hurtig tilbake igjen av 
innvendige strammesnorer og motvekter.
Med kjørebanemodellen kan lastebilen
kjøre uhindret inn i hallen når putene ikke
er oppblåst.

Dobbelteffekt
Bittesmå luftåpninger på undersiden 
av putene sørger for konstant trykk.
Samtidig blåser de vannet av lastebilen.

Tak- og sidekledning
Av varmeisolerte stålpaneler,
tykkelse 20 mm, etter valg i aluminiums-
hvit (RAL 9006) eller gråhvit (RAL 9002),
med elokserte aluminiums-hjørneprofiler 
i avrundet softline-stil.

Fleksible frontstriper
2-lags, elastisk vevd duk av polyester 
monofiltråd med PVC-belegg på begge 
sider, tykkelse ca. 3 mm.

Oppblåsbare puter
Av værbestandig, varig elastisk og 
høyfrekvenssveiset dukmateriale,
grafittsvart (RAL 9011)

 ... og tettingen er på plassKjør bilen inntil...

DAS-3 
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Kjørebaneutførelse DAS-G-3
Standardstørrelse
3600 x 4700 x 850 mm (BxHxD)
Frontåpning i utgangstilstand
3100 x 4300 mm (BxH),
med oppblåste puter
2400 x 3700 mm (BxH).
Spesialstørrelser på forespørsel.
Etter ønske med elektrisk avrullbar
duk i stedet for oppblåsbar overpute.

Rampeutførelse DAK-3
Standardstørrelse
3600 x 3500 x 350/850 mm (BxHxD)
Frontåpning i utgangstilstand
2400 x 3100 mm (BxH),
med oppblåst overpute
2400 x 2500 mm (BxH).
Spesialstørrelser på forespørsel.

For hengende gods: DAK-3
Type DAK-3 er en fordelaktig 
kombinasjon av faste sideputer og 
oppblåsbar overpute med sandwich-
kledning. Denne værtettingen anbefales
spesielt for hengende gods som f.eks.
tekstiler eller for kjøtt som transporteres 
hengende i kjøle-/frysevogner. De skum-
stoffylte sideputene tetter perfekt på sidene.
Øverst holder den oppblåsbare overputen
lasteåpningen fri slik at godset kan
overføres direkte til transportbånd. 
En toppluke på lastebilen er ikke i veien
ved bruk av typen DAK-3, i motsetning
til typene med fast overpute.

DAS-G-3 DAK-3 
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Type DFH
Med fast overpute, for mindre lastebiler av 
nesten lik størrelse.
Standardstørrelse 2800 x 2500 mm (BxH)

Typisk for værtettingsputer:
Også avstanden mellom utsiden av 
containeren og den åpne døren blir tettet. 
Lasteåpningen vil bli redusert, og denne 
løsningen anbefales ikke for lastebiler med 
overbygg.

Type DFC
Med fast toppduk, for mindre lastebiler
av forskjellig høyde og for haller
med høye porter.
Standardstørrelse 2800 x 3000 mm (BxH)

Værtettingsputer 
til spesialformål

Her bør du be om rådgivning
Ved bruk av Hörmann værtettingsputer
bør du alltid avklare følgende:
• Hvordan ser egen bilpark ut?
• Hvilke lastebiltyper benyttes av de 
 viktigste leverandørene?
For alt må passe eksakt.
Det typiske bruksområdet for værtettingspu-
ter er for lastebiler med fast overbygg, men 
uten toppluke, og for lasting og lossing av 
containere.
Trygt på plass ved rampen, med god 
tetting
For lasting/lossing kjører lastebilen 
med åpne dører fram til skumstoffputene 
som er fylt med luftkammere. Disse presses 
inntil 50 mm sammen når lastebilen kjører 
på plass. Riktige påkjøringsbuffere er her 
uunnværlig!

DFH DFC 
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Type DAH
Med justerbar overpute for til-
pasning til lastebilhøyden.
Standardstørrelse 2800 x 2700 mm (BxH)

Puter
Putene er fylt med 100 % FKHK-fritt
PU-skumstoff og gjort mer fleksible
med integrerte luftkammere.
En stabil basisramme og kraftig kledning
av vevforsterket kunststoffduk gjør 
putene til en ekstra slitesterk enhet.
Overflatene på putene er ekstra for-
sterket med høyfrekvenssveisede
polyesterbånd i hele bredden. Slitasjen
blir mindre og levetiden lengre.

skrå form
(ved sideputer)

rett form
(ved sideputer)

DAH Puteformer Putefarger

  grafittsvart, 
 RAL 9011 (standard) 

  basaltgrå, RAL 7012 

  enzianblå, RAL 5010

  mosegrønn, RAL 6005
Varselstriper 

   hvit

  gul

  oransje

  rød
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Hörmann industriportsystemer
For logistikkspesialister

Hörmann leddporter
Av stål og aluminium, isolerte og uisolerte.

Også som hurtigleddporter og T30 brannporter.

Hörmann rulleporter
Av stål og aluminium, isolerte og uisolerte, 

som standard med portmotor. Også som hurtigrulleporter.

Hörmann hurtigporter
Med fleksibelt portblad, med vertikal eller horisontal åpning.

Hörmann hurtigrulleporter HSR
Berøringsfri opprullingsteknikk. Åpningshastighet maks. 2,0 m/s.
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Hörmann brann-/røykverndører
En bredt program: T30 og T90 sluser og dører av stål 
samt T30/F30 og T90/F90 dører av stål eller aluminium 
med store vindusflater.

Programmet omfatter også: 
skyveporter, pendelporter 
og PVC-stripsforheng

Hörmann skyvegrinder
Av stål, frittbærende.
Også med sidedører og 
gjerder i samme design.

Hörmann rullegitter
Av stål, rustfritt stål og aluminium,

standard utstyrt med portmotor

Hörmann foldeporter
Av stål og aluminium, isolerte og uisolerte.

Også som hurtigfoldeporter av aluminium.

Hörmann tilbyr en økonomisk god 

løsning og et riktig port- og lastesystem

for ethvert bygg.



Hörmann: Kompromissløs kvalitet

GARASJEPORTER

PORTÅPNERE

INDUSTRI-PORTER

LASTETEKNIKK

DØRER

BESLAG

Som eneste produsent på det internasjonale markedet tilbyr Hörmann-gruppen 

alle porter, dører, vinduer og andre produkter komplett fra egen produksjon. 

Produktene fremstilles ved høyt spesialiserte fabrikker med den nyeste 

teknologi. Gjennom et omfattende salgs- og servicenett i Europa og med 

tilstedeværelse i USA og Kina er Hörmann en sterk internasjonal partner. 

Med kompromissløs kvalitet.

Hörmann KG Amshausen Hörmann KG Antriebstechnik Hörmann KG Brandis Hörmann KG Brockhagen

Hörmann KG Dissen Hörmann KG Eckelhausen Hörmann KG Freisen Hörmann KG Ichtershausen

Hörmann KG Werne Hörmann Genk NV, Belgien Hörmann Beijing, China Hörmann Inc. Vonore TN, USA
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