
www.loading-systems.cz České

NAKLÁDACÍ TECHNIKA & PRŮMYSLOVÁ VRATA 

Průmyslová vrata



Loading Systems



Průmyslová vrata





Obsah
 1. We take care. str.6

 2. Advanced Control Centre str.8

 3.  Návrh vrat str.12

 4. Sekční vrata  str.14

 5. Protipožární vrata a dveře str.32

 6. Rychloběžná vrata  str.36

 7. Průmyslové vzduchové clony str.40

 8. Lamelové clony str.42

 9. Renovace a výměna str.44

 10. Servis str.46

5



1. We take care.

Ředitelé Ronald a Harald van Wijk, managament 
tým Loading Systems.

Průkopník v oblasti 
 nakládání a vykládání

Loading Systems dodává kompletní řešení nakládky a vykládky, která 

zahrnují skutečně vše. Jako špičkový výrobce na evropském trhu v 

oblasti nakládání a vykládání zboží poskytujeme komplexní služby od 

poradenství a vytvoření návrhu, přes výrobu a vedení projektu, až po 

instalaci a údržbu. Naše moderní oddělení výzkumu a vývoje a flexibilní 

(regionální) výrobní závody jsou zárukou výhodného řešení všech vašich 

problémů v oblasti logistiky. 
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Bezpečně a efektivně
Loading Systems se postará o co nejefektivnější vybavení 
vašich nakládacích míst. Ať již se jedná o vytvoření návrhu, 
plánování, instalaci, dodávku či údržbu: vaše požadavky 
jsou během celého procesu na prvním místě. Všechny 
naše produkty a služby jsou samozřejmě dodávány v sou-
ladu s platnými evropskými normami a vyhláškami a jsou 
označeny nálepkami CE. Výrobní závody spadající pod 
Loading Systems mají certifikát kvality podle národně a 
mezinárodně platných norem, jako jsou ISO 9001:2000, 
VCA, Investors in People, Safe Contractor a HACCP. 

Všechny starosti nechte na nás
Můžete se na nás obrátit již během fáze plánování, kdy 
se společně můžeme propracovat k optimálnímu řešení. 
Nabízíme vám rozsáhlé a do detailů propracované pora-
denství, které bude odpovídat druhu vaší podnikatelské 
činnosti, terénu, frekvenci nakládky a vykládky zboží, va-
šemu vozovému parku, interním dopravním prostředkům 
a druhu přepravovaného zboží. Dále vám rádi podáme 

informace o správném a estetickém návrhu nakládacího a 
vykládacího otvoru, spolehlivém plánování projektu, asis-
tenci během stavby i o vysoce kvalitních produktech. Díky 
našim výkresům na míru bude pro vás návrh a stavební 
proces ještě mnohem efektivnější. 

Zařízení nakládacích míst, průmyslová vrata 
a příslušenství
V této brožuře se můžete dočíst, že firma Loading 
Systems dodává kompletní program produktů a služeb 
týkajících se nakládacího místa. Ke kompletnímu vyba-
vení vaší instalace a systému dále firma Loading 
Systems poskytuje širokou nabídku doplňkového 
příslušenství. Kromě toho můžete využívat praktický 
softwarový program Advanced Control Centre, který 
pracuje na internetové bázi. V kapitole 2 se dozvíte, 
jak můžete pomocí této aplikace snadno a efektivně 
koordinovat, střežit a spravovat svá nákladní vozidla a 
zařízení v blízkosti nakládacího místa. 

Jsme vám vždy k dispozici
Firma Loading Systems s pobočkami po celé Evropě je 
vám vždy nablízku. Můžete se na nás obrátit 7 dnů v týd-
nu, 24 hodin denně. Naši speciálně vyškolení technici se 
postarají o údržbu, opravy a výměnu vašeho zařízení. 

We take care, ať už jste kdekoliv.
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S aplikací Advanced Control Centre od firmy Loading Systems můžete 

snadno a efektivně koordinovat, střežit a spravovat vaše nákladní vozidla a 

zařízení v blízkosti nakládacího místa. Systém se skládá z modulů Ovládání 

nakládacího místa, Ovládání zařízení, Servis a Statistiky a výkazy. 

2.  Advanced  
Control Centre

Vaše nakládací a vykládací 
místa jsou monitorována 24 
hodin denně, 7 dnů v týdnu
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2.1 Ovládání nakládacího místa
Modul Ovládání nakládacího místa vám v aplikaci 
Advanced Control Centre může zobrazit aktuální infor-
mace o stavu všech vašich nakládacích míst. Nakládací 
místa lze na dálku rezervovat pro určité nákladní vozi-
dlo. Jakmile se nákladní vozidlo 'napojí' na nakládací 
místo, ihned se tato skutečnost objeví v systému. Ne-
přetržitě se sleduje rovněž stav zařízení u nakládacího 
místa, jako je otevírání a zavírání vrat a frekvence pro-
vozu vyrovnávacích můstků. Jakmile nákladní vozidlo 
odjede, dojde k automatickému uvolnění nakládacího 
místa s možností nové rezervace. Stručně řečeno: ne-
dochází ke zbytečným prodlevám a je zajištěno správné 
rozdělení nákladních automobilů k jednotlivým naklá-
dacím místům.

Výhody Ovládání nakládacího místa
•  Naprostá kontrola a přehled o nákladních vozidlech v 

blízkosti nakládacího místa.
•  Lepší efektivita a stupeň obsazenosti vašeho nakláda-

cího místa.
•  Snížení rizika pochybení: díky navedení nákladních 

vozidel ke správnému nakládacímu místu.
•  Snížení čekací doby nákladních vozidel a lepší celko-

vá správa prostoru.
•  Aktuální přehled o obsazenosti, průměrné době na-

kládky a vykládky, počtu vozů na jednom nakládacím 
místĕ a přehledu o stavu nakládacích míst.

2.2 Ovládání zařízení
Díky modulu Ovládání zařízení v Advanced Control 
Centre uvidíte snadno a rychle na monitoru stav všech 
vašich nakládacích a vykládacích otvorů. Můžete na-
příklad zjistit, která vrata jsou otevřená a která jsou 
uzavřená. Snadnou manipulací můžete vrata ovládat 
na dálku. Též je možné nechat si automaticky zasílat 
e-maily nebo zprávy SMS, pokud například dojde k 
překročení doby určené k otevření vrat. Není třeba po 
ukončení provozu osobně kontrolovat zhasnutí světel. 
Na dálku můžete zjistit, v kterém doku jsou světla roz-
svícená a na dálku je zhasnout. 

Úspora energie a bezpečnost
Pokaždé, když dojde k zbytečnému dlouhodobému ote-
vření otvoru, přicházíte o drahocennou energii, zejména 
pokud nákladní vozidlo nestojí u nakládacího místa. Sys-
tém Advanced Control Centre předchází nežádoucím 
ztrátám energie. K otevření vrat dochází pouze během 
nakládání a vykládání, ihned poté se vrata uzavřou. 

Výhody Ovládání zařízení
• Zlepšená bezpečnost vaší budovy.
•  Aktuální přehled stavu nakládacích míst (například 

je-li otvor otevřen/uzavřen).
•  Možnost napojení na váš systém WMS (správné zboží 

u správného otvoru).
• Šetrný k životnímu prostředí - nižší únik energie.
•  Nížší nemocnost zaměstnanců díky sníženému průva-

nu a zlepšeným pracovním podmínkám.
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2. Advanced Control Centre

2.3 Servis
Modul Servis v systému Advanced Control Centre mo-
nitoruje 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu vaše nakládací 
místo. Jakákoliv porucha nakládacího místa je v sys-
tému Advanced Control Centre předána odborníkům 
ve firmě Loading Systems. Problém je možné ihned 
analyzovat a odstranit, v některých případech dokonce 
i na dálku: nedochází k žádnému zdržení aktivit během 
nakládky a vykládky.

Údržba
Pravidelná údržba je nutná k dosažení maximálního 
využití vašeho nakládacího místa. Pravidelnou údržbu 
je možné automaticky naplánovat na základě naměře-
ného použití zařízení v rámci modulu Servis v systému 
Advanced Control Centre. Případná porucha či pravi-
delná údržba se samozřejmě zobrazí i v modulu Ovlá-
dání nakládacího místa. Tímto způsobem nebude do-
cházet k situacím, že bude nákladní vozidlo navedeno
k nepoužitelnému nakládacímu místu. 

Všechny tyto funkce zaručují maximální využití vašeho 
zařízení. Provoz bude optimálně efektivní, chaos a zby-
tečné prodlevy u nakládacích míst se stanou minulostí. 

Výhody modulu Servis
•  Maximální časové využití vašich nakládacích míst: 

Kontrola provozu 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu.
•  Automatické zasílání kódů s poruchami, které budou 

vyřešeny na dálku, někdy dokonce ještě předtím, než 
vy sami poruchu zaznamenáte.

•  Kontrola a údržba se provádí ve správnou dobu, čímž 
se zvýší životnost instalace.

•  Minimální náklady na údržbu a méně administrativ-
ních úkonů.

Výhodné  
řešení  
výhradně na  
internetové  
bázi
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2.4 Statistiky a výkazy
Modul Statistiky a výkazy v systému Advanced Control 
Centre napomáhá optimalizaci dopravy a celého pro-
vozu. Díky modulu Statistiky a výkazy je možné si kro-
mě jiného vyžádat stupeň a délku obsazenosti, přesnou 
a průměrnou dobu nakládky a vykládky a počet úkonů 
během jednoho otevření nakládacího místa. Je to ide-
ální pomůcka k efektivnějšímu provozu a správě vašich 
nakládacích míst.

Výhody modulu Statistiky a výkazy
•  Optimální přehled nákladů na provoz nakládacích 

míst.
•  Detailní analýza k zajištění optimalizace dopravy a 

odbavení zboží.

2. Advanced Control Centre

2.5 Minimální investice
Systém Advanced Control Centre představuje výhodné 
řešení na internetové bázi. Vyžaduje proto jen minimál-
ní investici do hardwaru. Advanced Control Centre je 
možné obsluhovat z kteréhokoliv pracovního místa s 
připojením k internetu, a to i více osobami najednou. 

Systém Advanced Control Centre skutečně funguje!
•  Vynikající řešení na internetové bázi s minimální in-

vesticí do hardwaru.
•  Dostupný z každého pracovního místa a obsluhova-

telný více uživateli najednou.
•  Automatické zasílání aktualizace softwaru: vždy pra-

cujete s nejaktuálnější verzí programu.

Díky systému Advanced Control Centre máte možnost 
své nakládací místo ovládat efektivně s nízkými nákla-
dy, šetrně k životnímu prostředí a bezpečně. Loading 
Systems vám nabízí maximální dobu využití a optimální 
jednoduchost.

We take care.

Efektivní, bezpečný 
a šetrný k životnímu 
prostředí
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 3. Návrh vrat
 

Loading Systems přizpůsobí vrata nejen konkrétní situ-
aci, ale také přesně vašemu přání. K dispozici je např. 
možnost použití zařízení, které sníží uživateli provozní 
náklady oproti použití běžných základních vrat. To je 
velmi prospěšné pro finanční efektivnost provozu.

Výběr vrat ovlivňuje několik důležitých faktorů jako např. intenzita 

dopravy, četnost otevírání, požadované vybavení a způsob ovládání.
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Rozměry průmyslových vrat jsou velmi odlišné a záleží 
na tom, zda se jedná o „rampová vrata” nebo „vjezdo-
vá vrata“/„průjezdná vrata“.  

U vjezdových vrat je příjezdová komunikace přizpů-
sobena pro vjezd do budovy. Vrata mají většinou tyto 
světlé rozměry:

Světlé rozměry rampových vrat je potřeba přizpůsobit 
dle různých faktorů jako např.:
• Výška rampy.
• Druh zboží, které je potřeba vykládat a nakládat.
• Velikost a typ používaných nákladních aut.
• Užití naváděcích profilů.
• Výška stožáru vysokozdvižného vozíku.
• Typ vyrovnávacího můstku.

Světlá výška se může určit následovně: rozdíl mezi výš-
kou střechy nákladního auta (+ bezpečnostní rezerva) 
a výškou rampy. Maximální výška nákladních aut se 
pohybuje mezi 3800 mm a 4200 mm (nákladní auta s 
pneumatickým odpružením). 

Maximální šířka nákladních aut má vnitřní rozměr ± 
2500 mm. Pro nakládku a vykládku v celé šířce náklad-
ního auta je potřeba, aby šířka vrat byla minimálně stej-
ná jako vnitřní šířka nákladního auta. 

V praxi však často nestojí nákladní auta uprostřed otvo-
ru, ale až 30 cm mimo osu. V tomto případě pak šířka 
vrat 2500 mm není ideálním řešením. 

Správná vrata na správném místě mohou 
podstatně snížit provozní náklady

Rozměry vjezdových vrat/průjezdných vrat:
Šířka: 3500 mm - 4500 mm
Výška: 4200 mm - 4500 mm*

*  Maximální výška střechy nákladního auta s určitou bezpečnostní 
rezervou.

Z tohoto důvodu doporučujeme tyto rozměry:

Rozměry rampových vrat:
Šířka: 2800 mm* - 3200 mm
Výška:  (výška střechy auta + bezpečnostní rezerva) 

- (mínus) výška rampy

*  Při použití navaděčů kol nedochází k přílišnému vyosení vůči otvoru 
a je proto možno použít relativně užší šířku vrat.
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4. Sekční vrata

Navržena pro 
průmyslové a 
intenzivní použití 

Sekční vrata vám umožní maximálně dosažitelný prostor jak před vraty, 

tak i za vraty. Křídlo vrat se při otevření pohybuje pod strop nebo 

vertikálně podél zdi skladu. 
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Konstrukce sekčních vrat nabízí dvě výhody. Při ote-
vření vrat nedochází ke snížení potřebného skladového 
prostoru a zároveň je vratové křídlo optimálně chráně-
né proti poškození. Pro zajištění vhodného řešení kon-
krétní situace nabízí Loading Systems různé možnosti 
jako např.: povrchová úprava vrat, ovládání vrat a mož-
nosti zabudování. Snadná obsluha a bezpečnost jsou 
přitom pro nás samozřejmě nejdůležitější. 

Bezpečnost, trvanlivost, snadné použití 
a optimální izolace

Sekční vrata Loading Systems jsou speciálně navržená 
pro intenzivní průmyslové použití a provedena podle 
nejvyšších standardů kvality. Pro všechna vrata platí, 
že jsou vyrobená z vysoce kvalitních materiálů. Kvalitní 
zpracování zaručuje trvanlivost, optimální izolaci a mini-
mální údržbu.

4.1 Panely
Sekční vrata Loading Systems mohou být vyrobena z 
panelů v různých provedeních designu a barevných 
odstínů. 

Dlouhá životnost
Panely sekčních vrat jsou dlouhodobě vystavené růz-
ným povětrnostním podmínkám. Veškerá provedení 
panelů od Loading Systems jsou optimálně odolná pro-
ti korozi a deformaci.

Všechny panely jsou zhotoveny z vysoce kvalitního, 
pozinkovaného a lakovaného ocelového plechu. Do-
konce i v nejextrémnějších povětrnostních podmínkách 
si můžete být jisti jejich dlouhou životností.
 
Kromě toho jsou panely opatřené navíc integrovaným 
zesilovacím ocelovým pásem, který zabezpečí lepší sta-
bilitu a zaručuje dlouhodobou funkčnost všech upevně-
ných komponentů.
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Vysoká izolační hodnota
Standardní sekční vrata Loading Systems jsou vyrobena 
ze 40 mm silného panelu a těsně se uzavírají. Výsled-
kem je izolační hodnota v nejvyšších třídách normy CE 
a podstatné snížení spotřeby energie.

Polyuretanové bezfreonové pěnové jádro mezi vysoce 
kvalitním ocelovým plechem má vlastnosti, které zpo-
malují hoření. 

Estetický design
Loading Systems vám nabízí rozsáhlou nabídku stan-
dardních barev a designu panelů. Díky tomuto velkému 
výběru mohou být sekční vrata zcela přizpůsobena ar-
chitektonickým nebo funkčním aspektům budovy. 

Panely od Loading Systems se dodávají se standardním 
perem a drážkou (ve tvaru nosu). Na výběr jsou panely 
v provedení s ochranou proti přiskřípnutí prstů nebo 
bez této ochrany. Všechny panely, které jsou na výběr, 
mají vynikající izolační a protikorozní vlastnosti, silné 
polyuretanové bezfreonové jádro a vyznačují se vyso-
kou stabilitou a trvanlivostí. 

4.1.1 Průmyslový panel 

Tradiční průmyslový panel od Loading Systems je opat-
řen zabudovaným přerušením tepelného mostu. Tzv. 
„tvar nosu“ zajišťuje bezproblémové utěsnění mezi 
panely. Díky tomu nemůže vzduch a/nebo voda pro-
niknout vzniklým spojením a vrata tak získají vynikající 
izolační vlastnosti. 

4. Sekční vrata

Technické údaje sekčních vrat s průmyslovými panely 
bez ochrany proti skřípnutí prstů

Měřeno u rozměrů

Odolnost proti zatížení 
větrem 1)

Vodotěsnost 2)

Průvzdušnost 3)

Součinitel prostupu 
tepla 4)

Odhlučení 5)

Šířka do 4000 mm
Výška do 3500 mm

Třída 3

Třída 3

Třída 2

U 14 m2 plochy vrat bez 
průchozích dveří
U = 0,9 W/m2K
U 14 m2 plochy vrat s 
průchozími dveřmi 
U = 1,0 W/m2K

R = 25 dB

Typ panelu Tloušťka  Tloušťka Tepelná Tepelná
 panelu plechu odolnost izolace

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

Průmyslový 40 0,5 X 0,51
panel 

Panel s  40 0,5 1,54 0,58
ochranou 
proti 
přiskřípnutí 
prstů 

Extra 80 0,5 3,43 0,28
izolační
panel 

Technické údaje panelu
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4. Sekční vrata

4.1.2 Panel s ochranou proti přiskřípnutí prstů  

Zásluhou speciálního tvaru tzv. nosu poskytuje panel s 
ochranou proti přiskřípnutí prstů větší bezpečnost. Díky 
této ochraně se při otevírání a zavírání vrat nemohou 
dostat prsty mezi předěl panelů. 
V případech, kde u sekčních vrat 
dochází k lomu sekcí do výšky 
2750 mm je dle platné normy 
použití ochrany proti přiskřípnutí 
prstů povinné. Pro vyšší hranici 
lomu sekcí toto neplatí. 

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

Shora uvedené hodnoty jsou závislé na konkrétní specifikaci a ve-
likosti sekčních vrat. Hodnota konkrétních dodaných sekčních vrat se 
může lišit. 

Technické údaje sekčních vrat s ochranou proti 
přiskřípnutí prstů  

Měřeno u rozměrů

Odolnost proti zatížení 
větrem 1)

Vodotěsnost 2)

Průvzdušnost 3)

Součinitel prostupu 
tepla 4)

Odhlučení 5)

Šířka do 4000 mm
Výška do 3500 mm

Třída 3

Třída 3

Třída 4

U 14 m2 plochy vrat bez 
průchozích dveří
U = 1,2 W/m2K
U 14 m2 plochy vrat s 
průchozími dveřmi
U = 1,3 W/m2K

R = 24 dB

Technické údaje sekčních vrat s extra izolačními 
panely

Měřeno u rozměrů

Odolnost proti zatížení 
větrem 1)

Vodotěsnost 2)

Průvzdušnost 3)

Součinitel prostupu 
tepla 4)

Šířka do 4000 mm
Výška do 3500 mm

Třída 4

Třída 3

Třída 4

U  14 m2 plochy vrat bez 
průchozích dveří
U = 0,54 W/m2K

4.1.3 Extra izolované panely

V případě požadavku, kdy je potřeba v budově udržet 
stabilní teplotu např. u chladírenského skladu, mohou 
být extra izolovaná sekční vrata dokonalým řešením. 
Pro tento případ má Loading Systems sekční vrata z 
dvojnásobně silného sendvičového panelu (80 mm mís-
to 40 mm). Tato vrata mají vyšší izolační hodnotu a šetří 
energií. Vaše produkty tak zůstávají chladné a náklady 
na energii nízké.
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U těchto panelů můžete zvolit povrchovou úpravu prů-
myslový stucco design nebo elegantní V-profil.

Barvy
Sekční vrata Loading Systems mají ve standardních 
barvách velmi širokou nabídku panelů. Výběr barev je 
inspirován průmyslem. Povrchová úprava panelů se 
vyznačuje zvýšenou ochranou před UV zářením a ba-
revnou stálostí.  

Širokou nabídku základních barev panelů je možno na 
přání doplnit o lakování v téměř všech ostatních odstí-
nech barev RAL nebo NCS. 

4. Sekční vrata

4.2 Systém vedení vrat 
Při plánování budovy je správný výběr pojezdového 
vedení vrat důležitým prvkem. Výběrem kolejnicového 
systému vrat podél stěny a střechy tzv. vedení, do-
cílíme toho, aby byl vratový prostor a prostor kolem 
něj při otevření vrat volný. Vrata tak nejsou překážkou 
uvnitř budovy.

Životnost sekčních vrat z velké části určuje kvalita jejich 
pojezdového vedení. Proto jsou všechny systémy vede-
ní Loading Systems vyrobeny z vysoce kvalitní galvani-
zované oceli.

Systém vedení se navrhuje na každá vrata dle prosto-
rových podmínek a vyrábí se v jedné z továren Loading 
Systems. Pojezdové vedení se používá u všech prove-
dení sekčních vrat. 

Vhodný typ vedení je potřeba vybrat dle konkrétní si-
tuace. Důležitým rozměrem je volný prostor, který je k 
dispozici nad hranou otvoru. Tímto volným prostorem 
se rozumí volný prostor nad vraty až ke stropu. 

Systém standardního vedení je vhodný pro většinu si-
tuací. Systémy vertikálního vedení a zvýšeného vedení 
se používají v případě, kdy je nad vraty poměrně velký 
volný prostor. Tak ušetříte optimální prostor v budově. 
V případě omezeného prostoru nad vraty se použije 
snížené vedení.

S výjimkou vertikálního vedení mohou být všechna 
vedení provedena pod úhlem dle sklonu střechy. Řada 
typů vedení může mít hřídel s torzními pružiny umístě-
nou před vraty kousek nad hranou otvoru. Tím můžete 
podstatně ušetřit za případnou jednodušší ocelovou 
konstrukci a pozdější údržbu.
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4. Sekční vrata

Systém standardního vedení

Systém vertikálního vedení Systém vertikálního vedení s pružiny u překladu

Systém sníženého vedení

Systém zvýšeného vedení Systém zvýšeného vedení s pružiny u překladu

Maximální volný prostor při správném 
výběru pojezdového vedení vrat
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4.3 Provedení sekčních vrat
4.3.1 Doková vrata   
U nakládacích a vykládacích ramp se většinou používají 
sekční vrata. Na velké množství vrat (např. v distribuč-
ních centrech) jsou díky jejich časté frekvenci použití 
kladeny velmi vysoké nároky na funkčnost a kvalitu 
materiálů. 

Doková vrata jsou navržena speciálně pro tento účel a 
zkonstruovaná tak, aby za těchto extrémních podmí-
nek dobře fungovala. Díky promyšlené konstrukci jsou 
vrata lépe přizpůsobena než standardní sekční vrata. 
Mimo to jsou doková vrata zhotovená z modulů, takže 
se údržba může provádět rychleji. Díky technické kon-
strukci dokových vrat máte k dispozici významně menší 
stavebnětechnické náklady a náklady na údržbu. 

Doková vrata jsou standardně provedena s jeklovou 
konstrukcí, na které jsou předem namontované pru-
žiny. Dle doporučení normy jsou tažná lanka vedena 
uvnitř vedení. 

Doková vrata mohou být značně přizpůsobena vašim 
individuálním přáním. 

4.3.2 Mimořádně velká sekční vrata
Pro velmi velké otvory (např. v hangáru) jsou vzhledem 
k hmotnosti a rozměrům sekčních vrat kladené na ma-
teriály neobyčejně vysoké požadavky. Standardní vrata 
potom nejsou dostačující.

Mimořádně velká sekční vrata Loading Systems jsou 
specificky zkonstruována pro použití až do šířky 12 m. 
Sekce vratového křídla jsou zhotovené se zvláštním 
zesílením tak, aby se předešlo prohýbání vrat.

Kvůli komplexně sladěné konstrukci je nutné propo-
čítat každá sekční vrata zvlášť. Pro zkušené výrobní 
inženýry v Loading Systems je velkou pomocí moderní 
software. Výsledkem jsou na míru zkonstruovaná, bez-
pečná a trvanlivá mimořádně velká vrata.

4. Sekční vrata

Vrata na míru, navržena pro 
konkrétní použití 
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4.3.3 Průchozí dveře a postranní dveře
Pro zvýšení bezpečnosti kolem budovy je důležité, aby 
se pěší provoz co možná nejvíce oddělil od automobi-
lové dopravy. K tomuto účelu nabízí Loading Systems 
kompletní program průchozích a postranních dveří.

Sekční vrata Loading Systems disponují možností za-
budování průchozích dveří. V případě, že je k dispozici 
dostatečný boční prostor je vhodnějším a bezpečněj-
ším řešením využití postranních dveří.

4. Sekční vrata

Postranní dveře lze zcela přizpůsobit např. otvírání 
dovnitř nebo ven a doleva nebo doprava. Integrované 
průchozí dveře lze otevírat pouze ven.

Nové průchozí a postranní dveře Loading Systems se 
sníženým prahem zmenší riziko zakopnutí. Mimo to 
zjednoduší průchod např. interních transportních vozi-
del. Postranní dveře se sníženým prahem mohou rov-
něž sloužit pro nouzový únik.   

Kontakt průchozích dveří
Elektricky ovládaná sekční vrata s průchozími dveřmi 
jsou standardně vybavena bezpečnostním kontaktem. 
Tento kontakt se postará o to, aby nebylo možno elek-
tricky ovládat sekční vrata s otevřenými průchozími 
dveřmi. Předejde se tak možným nebezpečným situa-
cím, škodám na zdraví a sekčních vratech.
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Mimořádný dopad světla
Pro prosvětlení za vraty nebo výhled ven z budovy je 
možné sekční vrata Loading Systems opatřit jedním 
nebo více okny. 

Okna
Můžete si vybrat z různých dvojitých izolovaných plas-
tových oken.

Hliníkové profily po celé šířce 
Pro zvýšení prosvětlení se může do vratového křídla 
umístit přes celou šířku vrat celoprosklená hliníková 
sekce. Hliníkové sekce je možno osadit jednoduchým 
nebo dvojitým izolovaným prosklením.

Hliníkové sekce mohou být zhotovené s výplní podle 
výběru, v závislosti na požadované tepelné izolaci, do-
padu světla nebo vzhledu.

4. Sekční vrata

Jednoduché prosklení
Materiál:
SAN UV, polykarbonát

Design výplně (SAN UV):  
transparentní, satén, opál

Dvojité izolační prosklení
Materiál:
SAN UV, polykarbonát

Design výplně (SAN UV):  
transparentní, satén, opál

Tepelně izolační hliníková výplň 
Materiál:
hliník, polystyrén

Design výplně: 
štukové, hladké

Tahokov
Materiál:
hliník

Design výplně: 
oko

Hliníkové profily po celé šířce Dvojitá izolovaná oválná okna

Dvojitá izolovaná hranatá okna 

Dvojitá izolovaná štěrbinová okna
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4. Sekční vrata

4.4 Plně prosklená (Full vision) sekční vrata
Pro prostory s požadavky na maximální prosvětlení 
dodává Loading Systems plně prosklená sekční vrata. 
Tato sekční vrata mají mnoho variant a jsou navržena a 
zhotovena zcela podle vašeho přání. Eloxované hliní-
kové sekce plně prosklených sekčních vrat mohou být 
provedené s různými výplněmi a v různých barvách. 

Maximální přirozené světlo a úspora nákladů
Hliníkové výplně prosklených sekčních vrat Loading 
Systems jsou zhotovené z vysoce kvalitních materiálů 
a mají mimořádnou trvanlivost. Do hliníkových sekcí 
jsou instalovány transparentní výplně a tím se zajistí 
maximální přísun světla. Tak vzniknou velmi hezká plně 
prosklená sekční vrata, která jsou především vhodná 
pro reprezentativní prostory, jako např. výstavní síně. 

Díky maximálnímu dennímu světlu je dodatečné umělé 
osvětlení v budově zbytečné, což může vést k význam-
né úspoře nákladů za energii. 

Spodní část sekčních vrat se v praxi rychleji zašpiní a je 
citlivější na poškození. Loading Systems pro tento pří-
pad doporučuje kombinaci plně prosklených sekčních 
vrat s vhodnou spodní plnou sekcí. Spodní sekce může 
být provedena z běžné zateplené sekce nebo je možno 
ji přizpůsobit k vzhledu a stylu celých sekčních vrat s 
použitím plné výplně v celohliníkové sekci. 

Technické údaje plně prosklených sekčních vrat

Měřeno u rozměrů

Odolnost proti zatížení 
větrem 1)

Vodotěsnost 2)

Průvzdušnost 3)

Součinitel prostupu 
tepla 4)

Bez ochrany proti přiskřípnutí prstů

Šířka do 4000 mm
Výška do 3500 mm

Třída 3

Třída 3

Třída 3

U 14 m2 plochy vrat bez průchozích dveří
U = 5,6 W/m2K
U 14m2 plochy vrat s průchozími dveřmi
U = 5,6 W/m2K

S ochranou proti přiskřípnutí prstů

Šířka do 4000 mm
Výška do 3500 mm

Třída 4

Třída 3

Třída 4

U 14 m2 plochy vrat bez průchozích dveří
U = 5,6 W/m2K
U 14 m2 plochy vrat s průchozími dveřmi
U = 5,6 W/m2K

1) EN 12424;   2) EN 12425;   3) EN 12426; 
4) EN 13241, příloha B EN 12428      

Shora uvedené hodnoty jsou závislé na konkrétní specifikaci a 
velikosti sekčních vrat. Hodnota konkrétních dodaných sekčních vrat 
se může lišit. 
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Maximální denní 
světlo a úspora 
nákladů

4. Sekční vrata

Název

Akrylát / SAN UV

Tvrdé sklo 
(bezpečnostní sklo)

Polykarbonát 
(odolné proti 
nárazu)

Perforovaný hliník

Plná výplň pole

Speciálně tvrdé 
sklo

Prosklení 

Jednoduché
Dvojité izolované 

Jednoduché
Dvojité izolované

Jednoduché
Dvojité izolované

Jednoduché 

Izolované

Jednoduché
Dvojité izolované

Popis

Transparentní

Transparentní 

Transparentní

Hliníková barva

Hliníková výplň 
pole, v barvě RAL 
podle výběru

Opál 30% (30% 
světlo propustné)
Opál 80% (80% 
světlo propustné)
Perla (transparent-
ní se vzduchovými 
bublinkami)
Kouř (šedé 
transparentní)
Šedé kouřové sklo

Možnosti výplně pro pole v plně prosklených 
sekčních vratech

Okna DuraCoat odolná proti poškrábání
Okna od Loading Systems mohou být provedena s 
vrstvou DuraCoat. Tato speciální vrstva vytvoří plochu 
odolnou proti poškrábání, opotřebení a mnoha chemi-
káliím.  

Další vlastnosti:
 1. Poloviční váha oproti standardnímu sklu.
 2. Lepší izolace oproti sklu.
 3. Vynikající průhlednost.
 4.  Velká odolnost proti povětrnostním podmínkám, 

opotřebení a dlouholetá stálost barvy.
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4.5 Systémy uzavření
Sekční vrata Loading Systems, průchozí dveře a po-
stranní dveře se mohou uzavírat různými způsoby.

Posuvná závora a uzamykatelná závora
Sekční vrata ovládaná ručně nebo řetězovým převo-
dem mohou být provedena s posuvnou závorou nebo 
uzamykatelnou závorou. 

Kontakt posuvné závory
U elektricky ovládaných sekčních vrat v kombinaci s 
posuvnou nebo uzamykatelnou závorou se musí použít 
elektrický kontakt. Tento kontakt se postará o to, aby 
mohl být motor aktivován pouze tehdy, když už nejsou 
sekční vrata zablokována posuvnou nebo uzamykatel-
nou závorou. Tím se předejde zbytečnému poškození 
sekčních vrat nebo motoru.

Zajištění proti vniknutí, zabezpečení proti 
nadzvednutí
U relativně malých elektricky ovládaných sekčních vrat, 
která lze ručně nadzvednout doporučujeme osadit 
zabezpečení proti nadzvednutí. Montáží zabezpečení 
proti nadzvednutí je znemožněn neoprávněný přístup 
sekčními vraty do vaší budovy. Toto zabezpečení není 
nutné instalovat u velkých (těžkých) sekčních vrat. Za-
bezpečení proti nadzvednutí je mechanické zabezpe-
čení a pracuje bez elektrického proudu. Tím jsou vrata 
zabezpečená proti nežádoucímu otevření dokonce i při 
výpadku elektrického proudu. Po uzavření sekčních vrat 
se automaticky aktivuje zabezpečení proti nadzvednutí.

Elektronický zámek
Pomocí elektronického zámku od Loading Systems se 
sekční vrata, když jsou uzavřena, automaticky zablokují. 
Sekční vrata se automaticky odblokují, jakmile je akti-
vován motor sekčních vrat. Zabrání se tím poškození 
vrat, možným nebezpečným situacím a váš objekt je 
vždy zabezpečený proti vloupání zvenčí.

Integrací elektronického zámku s Advanced Control 
Centre je také možné vaše sekční vrata dálkově ovládat 
a zároveň zablokovat.

Panikový zámek 
Průchozí a postranní dveře od Loading Systems je mož-
no vybavit panikovým zámkem. Dveře osazené paniko-
vým zámkem jsou uzamykány pomocí klíče, který však 
není potřeba pro otevření dveří z vnitřní strany.

Panikový zámek s madlem
Postranní dveře Loading Systems mohou být opatřené 
panikovým zámkem s madlem. Stisknutím madla se 
dveře okamžitě odblokují.

4. Sekční vrata
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4.6 Obsluha / ovládání 
Sekční vrata Loading Systems mohou být ovládána 
ručně nebo elektricky. Správný výběr ovládání je závislý 
na hmotnosti vrat a frekvenci používání. Díky použi-
tí torzních pružin jsou sekční vrata vždy v optimální 
rovnováze. Díky tomuto vyvážení není pro otevírání a 
uzavírání vrat potřeba přílišná síla a to bez ohledu na 
použité ovládání. 

Ruční ovládání
Standardní ruční ovládání je pomocí tažného lana nebo 
řetězového převodu.

Elektrické ovládání
Loading Systems je schopen dodat elektrické pohony 
pro jakoukoliv situaci.

Pohony od Loading Systems u elektrických vrat jsou 
standardně opatřené systémem nouzového ovládání. 
Např. v případě poruchy dodávky proudu je vždy mož-
né vrata otevřít nebo zavřít. Nouzové ovládání umož-
ňuje:
 1. Nouzová klika;
 2. Nekonečný řetěz;
 3. Odpojení motoru, takže je možné ruční ovládání.

Elektrické pohony od Loading Systems je možno vy-
bavit digitálními koncovými spínači. Jejich nastavení je 
snadnější, přesnější a rychlejší. Může se programovat 
přímo z řídící jednotky, což zjednoduší oživení a ná-
sledný servis. Kromě toho mohou být digitální koncové 
spínače vybavené funkcí automatické přizpůsobení 
podlaze. S touto funkcí sekční vrata automaticky kori-
gují spodní koncovou polohu v případě povolení (pro-
dloužení) lanka a není potřeba je dodatečně seřizovat.
 

4. Sekční vrata

1

2

3
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Ovládání 
Sekční vrata Loading Systems mají standardně tři ob-
služná tlačítka: “nahoru -stop- dolů”. V závislosti na 
instalovaných bezpečnostních prvcích se vrata uzavírají 
v režimu totman (mrtvý muž) nebo se uzavírají automa-
ticky. 

Elektrické pohony vrat Loading Systems mohou být 
rozšířené o řadu možností ovládání, např. o dálkové 
ovládání, automatické uzavírání, infračervené senzory, 
indukční smyčky nebo radary. 

4. Sekční vrata

4.7 CombiControl
Loading Systems se specializuje na kompletní dodávky 
a kromě základního ovládání individuálních produktů 
dodává rovněž kompletní propojené řídící systémy. 
Znamená to, že jsme schopni dodat kombinované řídící 
jednotky pro vyrovnávací můstky, nafukovací těsnící 
límce, těsnící límce s rolovatelnou horní plachtou, prů-
myslová vrata a příslušenství. 

Kombinovaná řešení
Z estetického hlediska vypadají kombinovaná řešení 
lépe než jednotlivé řídící jednotky od různých doda-
vatelů. Zkombinováním ovládání různých produktů do 
jedné jednotky dojde ke zjednodušení přívodu elektric-
kého proudu a úspoře nejen instalačních nákladů, ale 
rovněž nákladů na údržbu a opravy. 

Posloupnost ovládání
Produkty a příslušenství firmy Loading Systems je mož-
né řídícími jednotkami CombiControl nastavit tak, aby 
měly kontrolu posloupnosti ovládání podle vašeho přá-
ní (např. nejdříve lze ovládat nafukovací těsnící límec, 
pak sekční vrata a nakonec vyrovnávací můstek). 

Standardní tlačítko pro automatický návrat a 
možnost automatického přepnutí pořadí
Všechny řídící jednotky pro vyrovnávací můstky jsou 
opatřeny tlačítkem pro automatický návrat, které po 
ukončení překládky zajistí návrat vyrovnávacího můstku 
zpět do výchozí polohy. U CombiControl lze nastavit 
automatickou posloupnost ovládání. Znamená to, že 
se při stlačení tlačítka pro automatický návrat, auto-
maticky vrátí vyrovnávací můstek do klidové polohy a 
následně se automaticky uzavřou sekční vrata (pouze s 
instalovanou bezpečnostní lištou).

Hlavní vypínač přívodu elektrického proudu
Všechny řídící jednotky jsou standardně vybavené hlavním 
vypínačem nebo odpojitelnou vidlicí elektrického proudu, 
kterou lze dle EN 418 zabezpečit visacím zámkem.
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4. Sekční vrata

Advanced Control Centre
Některé systémy jsou připraveny pro použití v systému 
Advanced Control Centre. Díky řídícím jednotkám od 
Loading Systems již nejsou nutné žádné citlivé, drahé 
spínače a senzory pro detekci stavu produktů. Všechna 
řízení jsou potom také vybavena indikací LED, která 
udává stav produktů a okamžitě hlásí eventuální poru-
chy. 

Jednoduché umístění
Díky úzkému tvaru nepotřebují řídící jednotky s ovlá-
dacími tlačítky mnoho místa a mohou se téměř všude 
snadno a bez problémů umístit.

Příslušenství
Všechny řídící jednotky se mohou snadno doplnit pří-
slušenstvím Loading Systems, které je možné zařadit 
do posloupného ovládání. Tímto zlepšíme bezpečnost 
u nakládacího místa, minimalizujeme vznik škod a redu-
kujeme spotřebu energie.

Semafory
Pro zvýšení bezpečnosti u nakládacího místa a v jeho 
okolí je možné připojit do řídící jednotky semafory s 
kombinací se signalizačním světlem. Pokud vyrovnáva-
cí můstek opustí základní polohu, přepne se venkovní 
semafor ze zelené na červenou (odjezd není bezpečný). 
Jakmile dosedne vyrovnávací můstek na ložnou plochu 
nákladního auta, přepne se vnitřní semafor z červené 
na zelenou (nakládka a vykládka je možná). Po skončení 
nakládání a vykládání se systém uvede do své klidové 
polohy. Venkovní semafor se přepne z červené na zele-
nou a vnitřní semafor se přepne ze zelené na červenou 
(nakládání a vykládání není bezpečné).

Osvětlení
Osvětlení nakládacího místa zlepšuje viditelnost u naklá-
dacího místa. Jakmile dojde k uvedení nakládacího můst-
ku do provozu, uvede se do provozu rovněž osvětlení.

Výstražný alarm
Do řídící jednotky může být zabudován akustický 
výstražný alarm, který je napojen na senzor detekce 
vozidla. V případě předčasného odjezdu vozidla z na-
kládacího místa nastává nebezpečná situace, na kterou 
upozorní akustický výstražný signál.

Pomocné zařízení Docking assistant
Signalizační zařízení Docking assistant udává prostřed-
nictvím blikajícího signálu “zelená-červená” vzdálenost 
mezi zadní částí nákladního auta a nakládacím místem.  
Tento systém zjednodušuje přistavení vozidla a snižuje 
riziko poškození. 
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4. Sekční vrata

Zakládací klíny pod kola
Pomocí elektrického senzoru detekuje zakládací klín 
stejně jako senzor pro detekci vozidla přítomnost vozi-
dla před nakládacím místem. Obsluhovat zařízení (vrata 
nebo můstek) je možno dle posloupnosti ovládání, 
pouze pokud bylo vozidlo detekováno.

Senzor detekce vozidla
Posloupnost ovládání lze v řídící jednotce nastavit dle 
přání zákazníka. V kombinaci se senzorem pro detekci 
vozidla se může posloupné ovládání postarat o to, že k 
otevření vrat dojde až po přistavení nákladního vozidla. 
Tím dojde ke zvýšení bezpečnosti u nakládacího místa 
a jeho okolí; řidič vysokozdvižného vozíku tak nemůže 
neočekávaně zacouvat otevřenými vraty z plošiny na-
kládacího místa. Vrata lze otevřít pouze tehdy, je-li ot-
vor utěsněn nákladním autem. Díky tomu se sníží únik 
energie.

Bezpečnostní hrazení nakládacího místa
Bezpečnostní hrazení je umístěno na vnitřní straně 
před vraty nakládacího místa a jeho účelem je předejít 
náhodnému pádu osob do nakládacího prostoru, jak-
mile dojde k otevření vrat.  

Bezpečnost a certifikát CE-TUV
Řídící jednotky zcela splňují všechny příslušné evropské 
normy a mají certifikát CE-TUV. Jejich kvalita a bezpeč-
nost jsou v souladu s platnými normami.
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4. Sekční vrata

4.8 Bezpečnost 
Kvalita, bezpečnost a trvanlivost
Pro zajištění kvality a bezpečnosti průmyslových vrat 
stanovila Evropská komise (evropské) směrnice. Všech-
na sekční vrata Loading Systems mají označení CE a 
zcela splňují všechna bezpečnostní kritéria evropské 
normy EN 13241-1.

Ochrana proti prasknutí pružiny
Při prasknutí torzní pružiny (např. na konci životnosti 
pružiny) dochází ke zvýšení rychlosti uzavírání sekčních 
vrat. Především u ručně ovládaných sekčních vrat do-
chází následkem toho k nebezpečným situacím. Proto 
jsou tato sekční vrata standardně opatřena povinným 
zabezpečením proti prasknutí pružiny. V případě po-
užití jiného ovládání je možno ochranu proti prasknutí 
pružiny dodat jako přídavnou možnost.

Ochrana proti uvolněnému lanku
V případě uvolnění lanka, např. při zablokování vrat u 
zavírání vrat, se ochrana proti uvolnění lanka postará o 
zastavení motoru. Předejde se tak nebezpečným situa-
cím. U sekčních vrat, která jsou ovládaná elektricky, je 
ochrana proti uvolněnému lanka povinná.           

Ochrana proti prasknutí lanka
V nepravděpodobném případě, kdyby došlo k prask-
nutí jednoho tažného lanka, může dojít při otevírání 
nebo zavírání vrat k nežádoucí nebezpečné situaci. Pro 
snížení rizika prasknutí lanka používá Loading Systems 

šestkrát předimenzovaná lanka. Riziko prasknutí obou 
lanek najednou je proto nulové. I přesto, že to není 
povinné, Loading Systems doporučuje instalaci ochrany 
proti prasknutí lanka. Bezpečnost je na prvním místě.

Ochrana proti přítomnosti osob nebo předmětů pod 
vraty
U elektrických vrat můžete nechat namontovat pro 
větší bezpečnost ochranu proti přítomnosti osob nebo 
předmětů pod vraty. Pokud se vrata zavírají a někdo 
anebo něco pod nimi stojí, tak se vrata díky této ochra-
ně proti přítomnosti osob nebo předmětů pod vraty 
zcela automaticky zastaví. Tato ochrana je povinná u 
vrat s impulsním ovládáním směrem dolů.

Ochrana proti přiskřípnutí prstů   
Při používání sekčních vrat do výšky 2750 mm (výška 
bodu lomu horní sekce) je ochrana proti přiskřípnutí 
prstů zákonem povinná (norma CE). Pro vyšší výšku 

Popis

Ochrana proti prasknutí 
pružiny

Ochrana proti 
uvolněnému lanka

Ochrana proti prasknutí 
lanka

Ochrana proti 
přítomnosti osob nebo 
předmětů pod vraty

Ochrana proti 
přiskřípnutí prstů   

Ochrana proti 
nadzvednutí 

Povinné

U ručně ovládaných vrat, 
vypínatelných motorů a vrat s 
řetězovým převodem

U elektricky ovládaných vrat

Pokud jsou lanka méně než  6x 
předimenzované

Nepovinné

Pokud je bod lomu nejvyšší 
sekce pod 2750 mm

Nepovinné 

Přehled bezpečnostních možností

30



4. Sekční vrata

bodu lomu sekcí není ochrana proti přiskřípnutí prstů 
povinná, ale poskytuje větší ochranu. Ochranu proti 
přiskřípnutí prstů je možné využít u všech sekčních vrat 
Loading Systems. Volba je na vás.

Zabezpečení proti nadzvednutí a vniknutí
Pro relativně malá elektricky ovládaná sekční vrata, kte-
rá je možno ručně nadzvednout je rozumné, aby byla 
zabezpečena proti nadzvednutí. Montáží zabezpečení 
proti nadzvednutí se nezvaní hosté nemohou dostat 
sekčními vraty do vaší budovy. Toto zabezpečení není 
důležité pro velká (těžká) vrata.

Zabezpečení proti nadzvednutí je mechanické zabez-
pečení a pracuje bez elektrického proudu. Tím jsou 
vrata zabezpečena proti nežádoucímu otevření dokon-
ce i při výpadku elektrického proudu. Při uzavření vrat 
je zabezpečení proti nadzvednutí aktivováno automa-
ticky.

Torzní pružiny a tažná lanka
Aby se sekční vrata mohla otevřít a zůstat otevřená, 
používají se ocelové torzní pružiny a ocelová tažná 
lanka. Torzní pružiny jsou vysoce kvalitní a trvanlivé. 
Jsou opískované, potažené práškem a při dodání na-
olejované. Pro sekční vrata, která se používají s velkou 
frekvencí, je možné dodat speciální pružiny. Tažná lan-
ka jsou pro větší bezpečnost minimálně šestkrát předi-
menzovaná.  

Ochrana motoru proti přehřátí
Motory, které se používají u elektricky ovládaných 
sekčních vrat, jsou standardně vybavené termickým za-
bezpečením. Tím se zabrání přehřátí motoru a poško-
zení vrat, když se vrata (např. při otevírání) zablokují. 

Automatické přizpůsobení podlaze
Všechny motory Loading Systems s digitálními konco-
vými spínači mohou být opatřené automatickým při-
způsobením podlaze. S touto funkcí sekční vrata au-
tomaticky korigují spodní koncovou polohu v případě 
povolení (prodloužení) lanka a není potřeba je
dodatečně seřizovat.

Loading Systems, 
bezpečná volba
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5.  Protipožární 
vrata a dveře

Požární vrata a dveře 
Loading Systems splňují 
všechny příslušné 
evropské normy

Protipožární vrata a dveře Loading Systems slouží k oddělení požárních 

úseků. V naší nabídce naleznete široký sortiment spolehlivých a 

bezpečných protipožárních vrat a dveří pro různé oblasti použití, 

které splňují platné předpisy a požadavky na protipožární ochranu a 

pojištění.
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Loading Systems pro vás zvolí vždy to nejlepší řešení a 
to v závislosti na požadovaném typu požárního uzávěru 
a očekávané frekvenci použití. 

Nařízení a předpisy
Protipožární ochrana staveb je stanovená ve stavebních 
předpisech a požadavcích na protipožární ochranu ob-
jektu (ve stavebním povolení).

Na základě těchto požadavků zvolíme společně s vámi 
to nejlepší řešení.

Přitom se bere mimo jiné v úvahu:  
•  Jaká je požadovaná požární odolnost, např. EI 15-60, 

EW 30-180 atd.?
• Které normě má odpovídat?
• Musí tam být možnost nouzového úniku?
• Musí být vrata poháněna elektricky?  
• Použije se ochrana proti explozi?

Protipožární vrata Loading Systems jsou mimo jiné 
použitelná v následujících situacích:
•  V průmyslových halách, výstavních prostorech, kance-

lářských budovách. 
•  V místech, kde se skladují nebo zpracovávají hořlavé 

a ekologicky nebezpečné látky.
•  Pro bezpečnost osob v situacích, kde je nebezpečí 

ohně, např. ve veřejných budovách, výtazích, pečova-
telských střediscích, obchodních centrech atd.  

• V podmínkách s nebezpečím výbuchu.
• K prevenci omezení rizik.
•  V chemickém průmyslu, lakovnách, provozech pro 

zpracování dřeva a papíru, skladech atd.
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 5. Protipožární vrata a dveře

Trvanlivost a údržba
Vysoce kvalitní materiály a zpracování protipožárních 
vrat a dveří Loading Systems zaručují optimální bez-
pečnost a minimální požadavky na údržbu.

Kvalita a bezpečnost 
Protipožární vrata a dveře Loading Systems splňují veš-
keré požadavky evropské normy v oblasti protipožární 
ochrany (ČSN EN) a bezpečnosti (označení CE); záruka 
kvality a bezpečnosti. Všechna protipožární vrata a 
dveře Loading Systems jsou standardně vybavena bez-
pečnostními prvky.

Pocit bezpečí: Protipožární vrata a dveře Loading 
Systems zabrání nebezpečným situacím, které mohou 
mít za následek úraz osob nebo škodu na vašem ma-
jetku. 

Funkčnost a snadnost obsluhy
Veškerá protipožární vrata a dveře Loading Systems 
jsou navržena tak, aby s maximálně snadnou obsluhou 
tvořily perfektní požární uzávěr do otvorů mezi požár-
ními úseky. 

Specifická řešení podle potřeb zákazníka
Každá situace je jiná, a proto existuje velký výběr v pro-
vedení, zpracování, obsluze, možnostech zabudování 
atd. Díky tomu je možné vytvořit řešení, které navazuje 
na vaši specifickou situaci. Optimální snadnost použití a 
bezpečnost jsou naší nejdůležitější prioritou. Při správ-
ném výběru se může brát ohled i na architektonické 
aspekty budovy.

Požární vrata a dveře pro 
každou situaci

5.1 691 protipořární sekční vrata

Protipožární sekční vrata jsou vhodná jak pro interiér 
tak i exteriér.

5.2 692 požární roletový uzávěr textilní

Požární roletové uzávěry textilní lze vzhledem k jejím 
rozměrům snadno použít v místech, kde je nedostatek 
prostoru a navíc nenarušují architektonické řešení in-
teriérů. Kryt nábalu a vodicí lišty je možno jednoduše 
skrýt do podhledů a příček. Tyto uzávěry nejsou určeny 
pro denní použití a jsou použitelné výlučně pro interiér.
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 5. Protipožární vrata a dveře

5.5 695 protipožární vrata otočná a dveře

Protipožární vrata otočná a dveře jsou většinou použité 
pro průchod osob v požárních příčkách bez narušení 
požárních úseků. Tato vrata a dveře jsou použitelná jak 
do interiéru tak exteriéru. Protipožární vrata otočná 
a dveře jsou k dispozici v provedení jednokřídlém či 
dvoukřídlém.

Možnosti
Široký standardní program protipožárních vrat Loading 
Systems má různé možnosti a příslušenství. Díky tomu 
jsme schopni snadno reagovat na specifická přání zá-
kazníků a požadavky protipožární ochrany.

Některé z možností:
 1. Výběr barevného odstínu.
 2.  Bezpečnostní prvky při zavírání elektricky 

ovládaných vrat (bezpečností lišta nebo 
fotobuňky).

 3. Provedení z nerezavějící oceli.
 4.  Speciální řešení pro sklady pyrotechnických 

výrobků.
 5.  Speciální řešení pro prostory zabezpečené proti 

explozi podle normy Atex.
 6. Kouřové a teplotní hlásiče požáru.
 7.  Zvuková signalizace při otevření a/nebo zavírání 

dveří.
 8.  Optická signalizace při otevření a/nebo zavírání 

dveří.
 9.  Různé možnosti obsluhy pro elektricky ovládané 

dveře, např.: klíčové spínače, dálková ovládání, 
radary, tahové spínače.

5.3 693 protipožární rolovací vrata 

Protipožární rolovací vrata je možno použít v interiéru i 
exteriéru. 

5.4 694 protipožární posuvná vrata 

Protipožární posuvná vrata se uzavírají automaticky. 
Tvoří ekonomicky zajímavou alternativu pro protipožár-
ní uzavření velkých otvorů. Protipožární posuvná vrata 
Loading Systems se dodávají jednokřídlá či dvoukřídlá 
a eventuálně je lze opatřit únikovými dveřmi. Tato vrata 
lze dle prostorových podmínek dodat i jako výsuvná.
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Na rychloběžná vrata se kladou stále větší nároky. Důvodem je 

zlepšení logistických procesů, výrobních procesů, stoupající náklady 

na energii a vyšší bezpečnostní normy. S rychloběžnými vraty Loading 

Systems můžete díky rychlému otevření a vynikajícím protiprůvanovým 

vlastnostem snížit náklady na energii bez velkého omezení logistiky.

6. Rychloběžná  
 vrata

Efektivní oběh zboží, optimální 
komfort a úspora energií
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Řízení frekvenčním měničem: vysoká spolehlivost a 
dlouhá trvanlivost
Rychloběžná vrata Loading Systems je možno doplnit 
frekvenčním měničem a díky tomu lze nastavit různé 
rychlosti při otevírání a zavírání. Rychloběžná vrata 
Loading Systems tak mají měkký start a dobrždění, 
čímž se šetří mechanismus vrat. Spolehlivost a trvanli-
vost rychloběžných vrat Loading Systems se tak výraz-
ně zvýší. 

Průhledné okno pro ještě větší bezpečnost a dopad 
světla
Standardně jsou rychloběžná vrata Loading Systems 
opatřena po celé šířce transparentním průhledem.
Zvýší to bezpečnost provozu a dopad světla. Na vy-
žádání je možno rychloběžná vrata provést jako celot-
ransparentní.

Barvy a celobarevné potištění 
Křídlo vrat, kryt a profily rychloběžných vrat Loading 
Systems mohou být provedeny v mnoha standardních 
barvách. Kromě toho je možné individuálním návrhem 
celobarevně potisknout křídlo vrat. Je to unikátní pří-
ležitost integrace vašeho domácího stylu s budovou, 
propagace vaší značky nebo možnost podpory vaší 
reklamní kampaně nebo reklamní kampaně vašeho zá-
kazníka. 

V souladu s evropskými bezpečnostními normami 
Rychloběžná vrata Loading Systems zcela splňují všech-
ny relevantní evropské bezpečnostní normy (EN 13241-
1) a jsou opatřena označením CE. To znamená, že rych-
loběžná vrata Loading Systems zaručují bezpečnost jak 
při denním použití, tak při montáži a údržbě. 

Automatická rychloběžná vrata jsou ideálním řešením, 
potřebujete-li zabránit průvanu v situaci, kdy vozidla čas-
to přijíždí a odjíždí. Rychloběžná vrata Loading Systems 
se postarají o optimální protiprůvanové uzavření bez 
zbytečného narušení logistických procesů. 

Odolná proti nárazu a samoopravitelná
Rychloběžná vrata Loading Systems jsou odolná proti 
nárazu a dle typu i zcela samoopravitelná. Při eventuál-
ním nárazu vyjede flexibilní křídlo vrat z kolejnic, čímž 
se možnost poškození téměř vyloučí. Po nárazu se bez 
zásahu technika vrata automaticky vrátí do kolejnice 
zpět (dle typu vrat). Údržba a vyřazení vrat z provozu 
se tím omezí na minimum. 

Vysoká rychlost otevření
Pro rychloběžná vrata Loading Systems je typická vel-
ká rychlost otevření a uzavření. Tím se zlepší (interní) 
logistika a komfort v budově. Kromě toho šetří rychlo-
běžná vrata Loading Systems energii.
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6.1 640 rychloběžná vrata vnitřní

Vnitřní rychloběžná vrata Loading Systems jsou určena 
pro intenzivní použití. Vrata jsou neobyčejně vhodná 
v situacích, kde při frekvenci vjezdu a výjezdu vozidel 
jsou nutná rychlá vrata k zabránění průvanu. Flexibilní 
křídlo je zárukou pro bezprůvanové uzavření za všech 

okolností. Výhodou navíc je úspora energie. 

6. Rychloběžná vrata

Vhodné řešení 
pro vnitřní i 
vnější umístění
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6.2 650 rychloběžná vrata vnější

Vnější rychloběžná vrata Loading Systems jsou navr-
žena pro střední až velké otvory, kde je velká větrná 
zátěž. Vrata se používají též jako řešení mezi dvěma 
prostory s velkými tlakovými rozdíly. Vnější rychloběžná 
vrata jsou z tohoto důvodu zvláště vhodná jako flexibil-
ní vnější vrata. 

Kombinace rychloběžných vrat vnějších a 
sekčních vrat 
Kombinace rychloběžných vrat a sekčních vrat nabízí 
další výhody. Přes den využíváte vysokou rychlost ote-
vření a uzavření, úsporu energie, optimální logistiku 
zboží a snížení průvanu. V noci se postarají sekční vrata 
o větší tepelnou izolaci a ochranu před vloupáním. 

Speciální provedení
Rychloběžná vrata Loading Systems se dodávají vedle 
standardního provedení také ve speciálních provede-
ních pro specifické oblasti použití. 

Klimatizované haly
U Loading Systems můžete zakoupit rychloběžná vrata, 
která jsou specificky určena pro použití v klimatizova-
ných halách. Tyto haly se vyznačují vysokou spotřebou 
energie. Rychloběžná vrata Loading Systems sníží tep-
lotní ztráty, čímž dojde ke značným úsporám provoz-
ních nákladů. 

Potravinářský průmysl
Rychloběžná vrata Loading Systems, která jsou speci-
ficky určena pro potravinářský průmysl neboť splňují 
vysoké požadavky, které se kladou na oblast hygieny a 
bezpečnosti.

Velké otvory
Pro extrémně velké otvory se dodávají zesílená rychlo-
běžná vrata Loading Systems.

6. Rychloběžná vrata

Obsluha
Rychloběžná vrata Loading Systems se mohou ovládat 
různými způsoby. 

Tlačítko nebo nárazové tlačítko
Tlačítka se používají především při pěším provozu.

Tahový spínač 
Tahové spínače se používají především v provozu s 
vysokozdvižnými vozíky. Rychloběžná vrata tak mohou 
být jednoduše obsluhována z vysokozdvižného zařízení.

Radar
Rychloběžná vrata Loading Systems je možno osadit 
radary, které dle nastavené citlivosti a dosahu zajistí 
automatické otevírání vrat.

Indukční smyčka
Indukční smyčka se výborně hodí pro použití v provozu 
s vysokozdvižným zařízením. Magnetické pole smyčky 
detektuje kovový předmět a automaticky řídí rychlo-
běžná vrata Loading Systems.  

Dálkové ovládání 
Prostřednictvím vysílače a přijímače s jedním nebo více 
kanály se mohou rychloběžná vrata Loading Systems 
otevírat a zavírat pomocí přenosného ovladače na dál-
ku.   

Bezpečnostní vybavení
Vedle kompletního balíčku standardních bezpečnost-
ních zařízení podle EN 13241-1 mohou být rychloběžná 
vrata Loading Systems rozšířena mimo jiné o následují-
cí doplňkové bezpečnostní vybavení:

Fotobuňka
Použitím fotobuňky se střeží průchod rychloběžných 
vrat Loading Systems. Jakmile je paprsek fotobuňky 
přerušen, nemohou se rychloběžná vrata uzavřít. Tím 
se zabrání úrazu osob nebo poškození zboží.

Světelné a výstražné bezpečnostní signály
Rychloběžná vrata Loading Systems je možno doplnit o 
zvukový výstražný alarm, maják či semafory.
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7.  Průmyslové  
vzduchové clony

Průmyslové vzduchové clony Loading Systems slouží pomocí kinetické 

energie v cirkulujícím vzduchu k oddělení teploty mezi dvěma různými 

prostory.

Úspora energie až 40%
Funkční princip je jednoduchý. Vzduchové clony 
Loading Systems mají ventilátor (eventuálně v kombi-
naci s ohřívačem). Ventilátory generují intenzivní proud 
vzduchu a vyfukují ho před otevřené dveře či vrata. V 
porovnání s konvenčními vzduchovými clonami se však 
přemísťuje mnohem méně vzduchu. Tím se umožní 
úspora energie až 40%. 

Také u stávajících vratových systémů snižují vzduchové 
clony Loading Systems náklady na energii o 15-20%.
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Další úspora energie: ohřívače nejsou nutné 
Vzduchové clony Loading Systems izolují na 100% cel-
kový vratový otvor. Jsou jediným systémem, který sahá 
až na podlahu. Mimo to nejsou nutné ohřívače: vzduch 
nasátý pod stropem je o 3-4°C teplejší a tím příjemněj-
ší. Tím vytváří větší úsporu energie.  

Vedle značné úspory energie, kterou vzduchové clony 
realizují, je možné použít vzduchové clony také pro 
odvádění zápachu a prachu.

Splňují požadavky HACCP
Vzduchové clony Loading Systems splňují požadavky 
HACCP a jsou tak úzké, že osoby, které jimi projdou 
nic nezpozorují. Toto má rozhodující význam při sklado-
vání potravin.

Přednosti vzduchových clon Loading Systems:
•  O 40% menší spotřeba energie v porovnání s  

běžnými vzduchovými clonami.
•  Jediná vzduchová clona na světě, která otvor zcela 

utěsní.
•  Jediná vzduchová clona na světě, která je použitelná 

až do výšky 6 m a zároveň se dodává v každé šířce.
•  Dvojitě nastavitelná: rychlost vzduchu a směr vyfou-

kávání vzduchu.
•  Nutné mnohem menší množství vzduchu, což má za 

následek velmi tichý provoz.
•  Hmyz se nemůže dovnitř přes vzduchovou clonu  

dostat kvůli koncentrovanému proudu vzduchu.
•  Díky velké efektivnosti má vzduchová clona průměr-

nou dobu finanční návratnosti 2 roky.
• Úroveň hladiny hluku platí na trhu jako nejnižší.

Vzduchové clony pro průmyslové použití
7.1  670 průmyslová vzduchová clona s velkými a ši-

rokými vraty
Speciálně navržená pro zařízení s velkými a širokými 
vraty a se silnou větrnou zátěží.

7.2  672 průmyslová vzduchová clona s velkým pod-
tlakem nebo přetlakem

Vzduchová clona vhodná pro průmyslové budovy s 
velkým podtlakem nebo přetlakem. Také pro oddělení 
zápachu a prachu.

7.3 674 průmyslová vzduchová clona pro vnitřní dveře
Vhodná pro vnitřní dveře nebo menší dveře s nižší větr-
nou zátěží.

Vzduchové clony pro mrazicí a chladicí boxy
7.4 676 vzduchové clony pro chladicí a mrazicí boxy 
Zabraňuje výměně vzduchu u otevřených mrazicích a 
chladicích boxů. Následkem toho dochází ke značné 
úspoře energie u často otevřených vrat. 

7.5  678 kombinace speciální adsorpční sušičky a 
vzduchové clony

Optimální regulace klimatu v mrazicích a chladicích 
boxech. Systém zbavuje mrazicí box vlhkosti a izoluje 
teplý a vlhký vzduch, který proniká dveřním otvorem 
dovnitř. Druhý proud vzduchu u dveří se stará o to, aby 
teplotní rozdíl mezi mrazicím nebo chladicím boxem a 
prostorem před nimi byl menší. Díky tomu se nemůže 
vytvořit mlha. Tímto způsobem se zabrání tvoření ledu 
a námrazy nebo se dokonce zcela odstraní. Výsledek: 
úspora energie o více než 30% z vašich nákladů na 
energii.

Specifické přednosti 678 kombinace adsorpční 
sušičky a vzduchové clony:
• Regulace vlhkosti v boxech.
• Netvoří se led nebo námraza.
• Netvoří se mlha.

Uzavřená vrata Otevřená vrata bez 
vzduchové clony

Otevřená vrata s 
vzduchovou clonou
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8. Lamelové clony
Transparentní lamelové clony Loading Systems mají mnohostranné 

použití jako závěs proti průvanu u vnitřních nebo venkovních vrat. 

Často se také používají jako řešení pro ochranu proti prachu a hluku na 

pracovištích a kolem strojů. Lamelové PVC clony tvoří ideální flexibilní 

průchod. Proudění studeného a teplého vzduchu je omezeno. S malou 

investicí umožníte rychlý a bezpečný transport uvnitř budovy. 

Zvýšení bezpečnosti, 
zabránění škodám, 
šetření energií a 
nákladů na osvětlení
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8. Lamelové clony

Řešení podle přání zákazníka
Dle přání zákazníka existuje velký výběr provedení, 
zpracování, variant umístění a možností, které zvýší 
snadnost použití a bezpečnost. Pro použití v chladicích 
a mrazicích boxech dodává Loading Systems speciální 
provedení odolné proti chladu, které je trvale odolné 
proti nízkým teplotám (do - 45°C).

Lamelové clony z PVC zabrání průvanu a podstatně 
zlepší pracovní prostředí. Tím si na sebe za velmi krát-
kou dobu samy vydělají. Pokud chcete získat přehled o 
návratnosti výdajů, Loading Systems vám rád propočítá 
úspory nákladů. 

Transparentní lamelové clony Loading Systems mají 
mnohostranné použití jako závěs proti průvanu u vnitř-
ních nebo venkovních vrat. Často se také používají jako 
řešení pro ochranu proti prachu a hluku na pracovištích 
a kolem strojů. Lamelové PVC clony tvoří ideální flexi-
bilní průchod. Proudění studeného a teplého vzduchu 
je omezeno. S malou investicí umožníte rychlý a bez-
pečný transport uvnitř budovy. 

Účelná izolace 
S lamelovými clonami Loading Systems se stane účelná 
izolace hračkou. Po každém průchodu se poddajné 
závěsy samy uzavřou. Předejdete tak vysokým účtům 
za energie. Tyto praktické clony však nezabraňují pouze 
chladu a průvanu. Transparentní lamelové clony nabízí 
několik důležitých výhod:
• Bezpečnost (díky průhlednosti)
• Redukci hluku (až do 25dB)
• Ochranu proti prachu, průvanu a hmyzu

Transparentní lamelové clony zvyšují přirozené osvět-
lení, čímž redukují náklady na osvětlení. Přidaný stabi-
lizátor UV zabrání zbarvení od slunečního záření. Získá 
se tak dlouhodobý a dobrý průhled, který zvýší bez-
pečnost a zabrání poškození vašich výrobků. Jednotlivé 
pásy mají zaoblené rohy, které usnadňují průchod.

Systém zavěšení
Pásy clony jsou namontované na speciální nosnou liš-
tu. Nejčastěji se setkáme s pevnou nosnou lištou. Na 
výběr jsou však i jiné možnosti, např. clony s předsaze-
ním, shrnovací clony, posuvné clony. Jednotlivé pásy se 
mohou snadno vyjmout a nahradit. 

Rozměry, síla materiálu a překrytí
Pásy tvořící lamelovou clonu mají různé šířky a síly 
materiálu. Pro provedení clony můžete zvolit různé 
procento překrytí. Malé překrytí znamená nejsnadnější 
průchod. Velké překrytí má lepší izolační efekt. Výběr 
správného druhu materiálu a překrytí je rozhodující pro 
efektivnost lamelové clony:

 200 mm 2 mm 50 mm 50% 3000 mm 2000 mm

 200 mm 2 mm 100 mm 100% 3100 mm 2500 mm

 300 mm 3 mm 75 mm 50% 4100 mm 3200 mm

 300 mm 3 mm 150 mm 100% 5000 mm 3900 mm

 400 mm 4 mm 100 mm 50% 5500 mm 5000 mm

 400 mm 4 mm 200 mm 100% 6000 mm 5500 mm

 Rozměry, síla materiálu a překrytí Vhodné pro výšku umístění do:

 Šířka Síla materiálu Překrytí uvnitř venku

Uvedené rozměry jsou informativní a je potřeba přihlédnout místním podmínkám.
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Po letech používání nastane doba, kdy skončí ekonomická životnost 

vašich průmyslových vrat a vybavení nakládacího místa. I v této situaci 

jste u firmy Loading Systems v dobrých rukách. Nabídneme vám 

standardní řešení pro zařízení téměř všech značek.  

9.  Renovace a 
výměna

Praktické a individuální řešení 
pro stávající objekty
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9.1 Výměna vratových panelů 
Pro téměř všechny značky vrat jsme schopni dodat 
náhradní panely. Naši zkušení technici snadno vymění 
jeden nebo více panelů. V případě většího poškození 
jsme schopni vyměnit kompletní vratové křídlo a to i v 
případě, že jsou jeho součástí průchozí dveře. V těchto 
případech lze velmi často použít stávající kolejnicový 
systém.

Je potřeba vyměnit pouze okno nebo potřebujete jiný 
typ zámku panelu? Bez ohledu na značku vrat nebo 
panelu jsme schopni se o to postarat. 

9.2 Rychlá výměna vyrovnávacího můstku
Za účelem výměny vyrábí firma Loading Systems vy-
rovnávací můstky na míru. Díky tomu není nutné je na 
místě nijak přizpůsobovat. Dochází tak ke zrychlení 
procesu výměny, takže vaše nakládací místo můžete 
během několika hodin již opět používat.

9.3 Výměna plachet těsnícího límce
Plachty těsnícího límce jsou náchylné na opotřebení 
a může dojít k jejich poškození vyčnívajícími částmi 
nákladního vozidla. 

U firmy Loading Systems je výměna plachet vyřízena 
rychle. Ve většině případů se mění pouze plachty a rám 
zůstane původní.

9.4 Nová nakládací místa u starších budov
Loading Systems vám nabízí praktická a pro klienta 
výhodná řešení vybavení vaší již stojící budovy novými 
nakládacími místy.

9.5 Od návrhu až po dodání
Vzhledem k tomu, že se specializujeme na celý výrobní 
proces, od návrhu až po dodání, můžeme vám poskyt-
nout kompletní nabídku služeb. Společně vytvoříme 
návrh a výkresy. Naše vlastní výrobní jednotky dodávají 
řešení na míru a firma Loading Systems se samozřejmě 
postará o koordinaci celého projektu. 

Díky řešením firmy Loading Systems si v krátkém čase 
můžete vytvořit dočasné nebo trvalé nakládací místo. 

9.6 Flexibilní řešení
Předsazené komory a ocelové podesty jsou mimořádně 
flexibilní a mohou být přemístěny z důvodu rekonstruk-
ce nebo jednoduše přestěhovány, pokud vaše firma 
mění působiště. 

45



Kromě dodávky produktů, instalací a poradenství v tomto oboru vám 

můžeme poskytnout i rozsáhlou nabídku servisních služeb. Cílem 

našeho servisního konceptu je zcela vyhovět všem možným přáním: po 

celé Evropě, 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu. 

10. Servis 

Díky našim znalostem jsme schopni opravovat, měnit 
a udržovat nejen produkty firmy Loading Systems, 
ale také jiných značek. Při navázání spolupráce s fir-
mou Loading Systems budete moci i nadále nerušeně 
používat vaše současné zařízení. Naše motto je: 
We take care.
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10.1  Efektivnost, jednoduchost manipulace 
a bezpečnost

Díky vlastnímu oddělení výzkumu a vývoje se naše pro-
dukty vyrábějí pomocí moderní technologie nejvyšší 
kvality. Při produkci sledujeme nejnovější technolo-
gické trendy. Nikdy nezapomínáme na důvod, proč 
jste si nás vybrali ke spolupráci: vytvoříme vám co 
nejjednodušší a nejpraktičtější vybavení vašeho logis-
tického pracoviště. Efektivita, jednoduchost manipul-
ace a bezpečnost u nás stojí na prvním místě.

10.2 Jeden partner pro všechna vaše přání
Firma Loading Systems funguje v oboru správného 
vybavení nakládacího místa jako spolehlivý a zkušený 
partner a poradce. Po odsouhlasení definitivního 
návrhu vám dodáme a nainstalujeme celý systém. 
Dodávka probíhá po předchozí dohodě a my se 
postaráme o to, že během výrobního procesu nedojde 
k překročení plánované dodací lhůty. Součástí dodávky 
je rovněž certifikát garance a jasný návod k použití. Též 
vám poradíme s údržbou a servisem. Tímto způsobem 
vám i po dodání zařízení zajistíme jeho optimální 
využití. 

Jeden spolehlivý partner pro 
všechny vaše produkty
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Již 45 let 
specialista na 
nakládku a 
vykládku

10.3 Servisní programy
Dobrá údržba přispívá k prodloužení životnosti vašich 
produktů a předchází přerušení provozu. Uzavřete-li s 
námi servisní dohodu, můžete dále minimalizovat riziko 
poruch. Loading Systems vám nabízí kompletní servisní 
program, který bude dokonale sestaven podle vaší si-
tuace. Potřebujete jen pár minut času, kdy si vyberete, 
který nabízený program je pro vás nejvhodnější. Poté 
je veškerá pravidelná údržba plně v našich rukách: vaše 
starosti jsou pro nás výzvou. Společně se dohodneme 
na termínu, kdy k vám přijede servisní vůz. Můžete se 
tak plně věnovat provozu svého podniku, aniž byste se 
o cokoliv museli starat. 

10.4 Bezpečnost a právní normy
Státy kladou stále vyšší požadavky na bezpečnost 
nakládacích a vykládacích zařízení. Bezpečný pocit: 
všechny produkty a služby firmy Loading Systems jsou 
dodávány v souladu s platnými evropskými normami a 
vyhláškami a jsou opatřeny označením CE. 

Věděli jste, že ve většině zemí platí též požadavky 
na povinnou odborně provedenou a prokazatelnou 
údržbu celého zařízení? V případě škody si pojišťovací 
společnosti stále častěji jako podmínku výplaty 
odškodného kladou povinnou údržbu. Se smlouvou 
od firmy Loading Systems na tuto situaci budete 
připraveni. Při případné kontrole pracovní inspekcí 
můžete povinnost pravidelné údržby snadno dokázat. 
Naše dohody splňují nejen všechny právní podmínky, 
ale též požadavky pojišťovacích společností. 

10. Servis

Pokud se rozhodnete pro servisní dohodu včetně 
předplatného na řídící systém Advanced Control 
Centre, odpadnou vám veškeré starosti. Kromě 
prodloužené záruční lhůty se postaráme o rychlé a 
bezplatné odstranění poruch. Více informací o různých 
možnostech najdete v naší servisní brožuře. 
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10.5  Úspora energie a šetření životního 
prostředí

Loading Systems se podílí na zlepšení životního 
prostředí. Kromě jiného je to používáním produktů, 
které byly vytvořeny podle nejmodernějších techno-
logií. Tímto způsobem můžeme například předejít 
ztrátám energie při úniku tepla nebo chladu. Nabízíme 
vám široký sortiment produktů, který je v souladu 
s normami úspor energie. Na vaši žádost vás rádi 
navštívíme, provedeme zdarma prohlídku pracoviště a 
předložíme řešení na míru. 

10.6 Renovace a výměna 
Pokud dojde po mnohaletém používání k opotřebování 
vašich průmyslových vrat či vybavení nakládacích 
míst, rádi vám pomůžeme při nalezení řešení. V naší 
nabídce najdete instalace téměř všech značek. Dojde-
li k situaci, že standardní řešení není pro vaši situaci 
postačující, firma Loading Systems vám navrhne řešení, 
které bude speciálně vytvořeno v souladu s vaším spe-
cifickým prostředím. Téměř ve všech případech platí, 
že nejsou zapotřebí žádné velké změny. Dostanete 
tak nejvhodnější řešení, aniž byste zbytečně museli 
investovat.

Můžeme pro vás zařídit i kompletní řešení sta-
veb. Umístění nového nakládacího můstku 
nebo průmyslových vrat do uzavřené stěny 
pak bude hračkou. Rádi byste náklady na 
výměnu rozdělili do více let? V tom případě 
můžete s firmou Loading Systems uzavřít 
leasingovou smlouvu.

V našem konceptu servisu stojí na 
prvním místě kontinuita a dobrá dos-
tupnost. Naším cílem je nabízení 
produktů a služeb, které budou co 
nejoptimálněji podporovat provoz vašeho 
podniku. 

We take care.

10. Servis

Všechny starosti 
nechte na nás
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Průmyslová vrata

Prohlášení
Bez předchozího písemného souhlasu společnosti Loading Systems není možné 
kopírovat nebo reprodukovat jakékoliv části této publikace. Přestože byl obsah této 
publikace sestaven s nejlepší možnou pozorností, Loading Systems neodpovídá za 
žádné škody, které by mohly být způsobeny chybami nebo nesprávně uvedenými 
informacemi v této publikaci. Vyhrazujeme si právo na technické změny / opravy bez 
předchozího upozornění.

www.loading-systems.cz



Loading Systems



We take care.

www.loading-systems.cz
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