
Bramy segmentowe przemysłowe i systemy przeładunkowe



Segmentowe bramy przemysłowe Torsystem 

są konstrukcjami przeznaczonymi do zamy-

kania otworów w ścianach zewnętrznych, 

fasadach budynków przemysłowych oraz 

w ścianach wewnętrznych budynków prze-

mysłowych, usługowych, handlowych, war-

sztatowych i innych. 

Jako konstrukcje uniwersalne są wykorzy

stywane w ciągach komunikacyjnych we 

wszystkich typach pomieszczeń przemysło-

wych i użytkowych. Odznaczają się wysoką 

wytrzymałością na przebicia, odpornością 

na obciążenia udarowe a także doskonałą 

izolacyjnością cieplną. Szczególnie dobrze 

sprawdzają się w budynkach ogrzewanych, 

gdzie niezbędne jest oszczędzanie energii 

i utrzymanie odpowiedniej temperatury w po-

mieszczeni u. Szczelność bramy zapewniają 

dolne, boczne, górne oraz międzysegmento-

we uszczelnienia. Segmentowe bramy prze-

mysłowe Torsystem spełniają pod względem 

technicznym najwyższe międzynarodowe 

standardy wymagane dla tego typu produk-

tów. Zostały zaprojektowane w oparciu o naj-

nowsze dostępne technologie oraz lata 

doświadczeń inżynierów i techników budow-

nictwa. Konstrukcje są wykonane z wysoko-

wytrzymałych materiałów co zapewnia dłu-

gotrwałe, łatwe i bezawaryjne użytkowanie.

Segmentowe bramy 
przemysłowe



Wszystkie segmentowe bramy przemysłowe 

Torsystem wykonywane są zgodnie z indy-

widualną specyfikacją i szczególną dbałoś-

cią o szczegóły konstrukcji. Specyfikacje 

uwzględniają nie tylko wymiary bram, ale 

także rodzaje prowadzeń, konstrukcję bu-

dynku w bezpośrednim otoczeniu bramy, jej 

przeznaczenie oraz warunki energooszczęd-

ności i ergonomii pracy.

Mimo, że wymiary bram najczęściej odpowia-

dają standardowym wymiarom spotykanym 

przy otworach w budynkach przemysłowych 

i użytkowych w krajach Europy, do każdej 

bramy wykonywane są indywidualne obmiary 

mające uwzględnić nawet minimalne różnice 

w konstrukcji. Dzięki temu bramy Torsystem 

idealnie pasują do otworów w ścianach bu-

dynków, co zapewnia im bezawaryjność pracy.

Na specjalne zamówienie klientów wykony-

wane są bramy o wyjątkowo niestandardo-

Oprócz segmentowych bram przemysłowych 

Torsystem oferuje swoim klientom komplek-

sowe rozwiązania budowy, instalacji i serwi-

su bram przemysłowych:

• Rampy przeładunkowe

• Uszczelnienia

• Naprowadzacze

• Urządzenia dodatkowe

Oraz wiele rodzajów bram przemysłowych:

• Bramy systemu Butzbach z włókien 

szklanych

• Bramy do chłodni i mroźni

• Bramy szybkobieżne rolowane 

– otwierane pionowo

• Bramy szybkobieżne otwierane 

poziomo

• Bramy wielkogabarytowe

• Bramy przeciwpożarowe

Bramy na miarę

Komplementarne rozwiązania 
dla logistyki

wych wymiarach spełniające indywidualne 

potrzeby użytkowników budynków.



Doradztwo i pomoc  
projektowa 

Serwis

Gwarancje

Torsystem zapewnia projektantom i wykonaw-

com pomieszczeń przemysłowych i użytko-

wych wszechstronne doradztwo techniczne 

przy wyborze i montażu bram przemysłowych. 

Pomoc obejmuje m.in. doradztwo w optymali-

zacji zastosowanego rozwiązania bramowego, 

pomoc przy zaprojektowaniu konstrukcji bra-

my, dostarczenie pełnej dokumentacji tech-

nicznej. 

Ze względu na specyfikę każdego rozwiązania 

konstrukcyjnego doradcy Torsystem współpra-

cują z projektantami i architektami przy okre-

śleniu najlepszego rodzaju bramy, systemu 

prowadzenia, wyborze napędu oraz urządzeń 

dodatkowych zapewniających wygodne i dłu-

gotrwałe użytkowanie bram przemysłowych.

Do zamontowanych segmentowych bram 

przemysłowych Torsystem zapewnia profe-

sjonalny serwis obejmujący systematyczne 

przeglądy instalacji oraz naprawy pogwa-

rancyjne. Serwis jest również dostępny do 

prowadzenia przeglądów i napraw bram prze-

mysłowych od innych producentów. 

Do wykonanych i zamontowanych bram 

przemysłowych Torsystem zapewnia opty-

malny system gwarancyjny. Standardowa 

gwarancja na segmentową bramę przemy-

słową jest udzielana na okres 24 miesięcy.  

W trosce o zapewnienie stabilnej pracy bramy 

niezbędne jest przeprowadzenie regularnych 

przeglądów eksploatacyjnych. Prosimy o za-

poznanie się z warunkami gwarancji. 



Bezpieczeństwo pracy

Normy

Zasada działania bramy

Bramy przemysłowe Torsystem są projektowa-

ne i wykonywane ze szczególnym uwzględnie-

niem problemu bezpieczeństwa i wygody pracy 

ich użytkowników. 

Przy projektowaniu bram przemysłowych Tor-

system stosowane są rygorystyczne zasady, 

uwzględniających polskie i międzynarodowe 

przepisy technologiczne zgodne z normami 

i dyrektywami UE. Do ich produkcji wykorzy

stywane są najnowocześniejszych techno logie 

przemysłowe oraz wyłącznie materiały speł-

niające surowe normy bezpieczeństwa i ochro-

ny środowiska. 

Zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania kon-

strukcji zależy zarówno od ścisłego przestrze-

gania przez użytkownika zasad pracy jak i naj-

wyższej jakości systemu zabe zpieczającego. 

Segmentowe bramy prze mysłowe Torsystem 

posiadają mechaniczne sprężynowozapad-

kowe zabezpieczenia na wypadek pęknięcia 

sprężyn oraz mechaniczne zabezpieczenia na 

wypadek zerwania się lin. Prosimy o zapozna-

nie się z instrukcją obsługi bram.

Bramy otwierane są w pionie. Podczas otwiera-

nia brama przesuwa się do góry po prowadni-

cach umieszczonych wzdłuż ścian, a następnie 

wzdłuż stropu. System prowa dzenia wzdłuż su-

fitu wykonywany jest w oparciu o indywidualną 

specyfikę konstruk cji budynku, w tym o wyso-

kość nadproża i ilość dostępnej przestrzeni. 

Dzięki temu nie ma potrzeby wykorzystania 

dodatkowego miejsca przed budynkiem oraz 

modyfikacji instalacji wewnątrz budynku.

Segmentowe bramy przemysłowe Torsystem 

spełniają normę PN:EN 13 241.

• Odporność na wiatr – spełnia wyma-

gania normy PN:EN 13 241

• Odporność na przenikanie wody – 

klasa I wg normy PN:EN 13 241

• Przepuszczalność powietrza – klasa I 

wg normy PN:EN 13 241



Prosta i funkcjonalna
konstrukcja bramy 

Do produkcji przemysłowych bram seg

mentowych firma Torsystem wykorzystuje 

panele warstwowe z blachy stalowej z wy

pełnieniem z pianki poliuretanowej. Grubość 

panelu wynosi 40 mm. Wypełnienie wyko nane 

jest z niepalnej pianki poliuretanowej nie zawie-

rającej szkodliwego dla środowiska freonu. 

Blachy poszyć bocznych paneli są ocynko-

wane ogniowo i dodatkowo pokryte lakierem 

poliestrowym zwiększającym ich odporność 

na oddziaływanie promieni UV. Zwiększona 

odporność blach na promieniowanie ultrafiole-

towe jest szczególnie istotna w przypadku bram 

narażonych na bezpośrednie oddziaływanie 

słońca. Zabezpieczenie specjalnym lakierem 

przedłuża żywotność bramy i wy datnie zmniej-

sza ryzyko jej uszkodzenia pod wpływem pro-

mieniowania. 

Bramy wykonane są z segmentów połączo-

nych zawiasami. Otwieranie i zamykanie bra-

my następuje przez przesunięcie jej rolkami 

w prowadnicach zabezpieczających bramę 

przed wyłamaniem. Ciężar bramy jest równo-

ważony przez specjalnie zestrojone sprężyny 

skrętne. Rozwiązanie takie zapewnia możli-

wość uruchomienia bramy przy minimalnym 

zużyciu energii. Sprężyny w zależności od 

częstotliwości użytkowania bramy dobierane 

są w przedziale od 20 tys. do 100 tys. cykli 

otwarć. Stalowe prowadnice wraz z pionowymi 

szynami prowadzącymi montowane są przy 

otworze wewnątrz pomieszczenia. Prowadnice 

poziome montowane są do stropu lub dodatko-

wej konstrukcji. Szyny prowadzące wykonane 

są z ocynkowanej blachy stalowej o grubości 

2 mm.

Dane konstrukcyjne paneli:

Gęstość piani poliuretanowej 3840 kg/m3

Grubość warstwy lakieru 0,25 µm

Współczynnik przenikliwości termicznej 0,51 W/m2K



Napędy do bramy
segmentowej

Panele bramy segmentowej

Dzięki precyzji wykonania konstrukcji oraz 

doskonałemu wyważeniu napędzanie bram 

Torsystem wymaga minimalnego zużycia 

energii. Siły potrzebne do otwierania i zamy-

kania bram nie przekraczają:

• statyczna siła przy otwieraniu 270N;

• statyczna siła przy zamykaniu 280N.

Wszystkie bramy Torsystem są standardowo 

wyposażone w uchwyt z tworzywa sztucz-

nego, umieszczony w ich dolny segmencie. 

Dzięki doskonałemu wyważeniu ciężarów 

blatów bram za pomocą sprężyn, przy ob-

słudze ręcznej, bramy otwierają się płynnie i 

lekko. Bramy otwierane ręcznie są zamykane 

za pomocą linki.

Na życzenie klienta przemysłowe bramy seg-

mentowe wyposażone są w napędy:

• łańcuchowy;

• elektryczny niemieckiej firmy GFA.

Takie napędy zapewniają wysoki komfort pra-

cy oraz łatwość obsługi szczególnie przydat-

ną przy intensywnym obciążeniu ruchu w cią-

gu komunikacyjnym w którym zainstalowana 

jest brama. Napędy bram przemysłowych 

Torsystem spełniają wymogi najsurowszych 

przepisów bezpieczeństwa i są przy tym 

trwałe, proste w obsłudze i konserwacji.

Przemysłowe bramy segmentowe Torsystem 

produkowane sa z paneli standardowej wyso-

kości 500 mm i 610 mm.

Powierzchnia boczna paneli na całej dłu-

gości zawiera liczne przetłoczenia imitujące 

wykonanie paneli z desek. W zależności od 

wysokości ulega zmianie ilość przetłoczeń na 

każdym panelu.

Panele w segmentowych bramach przemy-

słowych Torsystem posiadają wzmocnienie 

blachą stalową o grubości 1,5 mm i szero-

kości 40 mm na całej długości panelu w gór-

nym i dolnym profilu.

Nowy napęd GFA pozwala przyspieszyć bra-

mę do 0,5 m/s przy zastosowaniu pionowego 

prowadzenia.



Bramy z przeszkleniami

Drzwi w bramie 
to oszczędność energii

Charakterystyka budynku, specyfika jego 
konstrukcji i przeznaczenia oraz indy-
widualne zapotrzebowanie użytkownika 
pomieszczenia przemysłowego mogą wy-
magać zastosowania w bramie segmento-
wej przeszklenia panoramicznego. Bramy 
Torsystem, na życzenie klienta mogą po-
siadać pełne przeszklenie paneli lub poje-
dyncze okna zamontowane w standardo-
wych panelach.

Okna do bram przemysłowych wykonane 
są z pojedynczych lub podwójnych szyb 
akrylowych w oprawie prostokątnej lub 
owalnej.

Na indywidualne zamówienie w przemy-
słowej bramie segmentowej mogą zostać 
zamontowane wewnątrz lub obok bra-
my drzwi przejściowe. Takie rozwiązanie 
pozwala na szybsze i sprawniejsze prze-
mieszczanie się personelu obiektu prze-
mysłowego bez konieczności podnosze-
nia i opuszczania całej bramy.W drzwiach przejściowych w bramie można zastosować obniżenie progu do 18 mm.



Kolorystyka

Prowadzenia do każdego 
pomieszczenia

Prowadzenie każdej przemysłowej bramy 
Torsystem jest dobierane do indywidu-
alnych potrzeb klienta oraz szczegółów 
konstrukcji pomieszczenia przemysłowe-
go, w którym brama ma zostać zainstalo-
wana.

Przy projektowaniu systemu prowadzeń 
brane są pod uwagę m.in.:
• otwór w ścianie z przeznaczeniem na 

bramę;
• specyfika pomieszczenia;
• charakterystyka konstrukcyjna sufitu;
• istniejące instalacje i konstrukcje we-

wnątrz pomieszczenia;
• przyszłe instalacje i konstrukcje we-

wnątrz pomieszczenia.

Przemysłowe bramy segmentowe Torsy-
stem produkowane są z paneli o standar-
dowych kolorach. Kolor paneli dobierany 
jest wspólnie z klientem tak, aby brama 
tworzyła zwartą i elegancką całość z bu-
dynkiem składowania.

Panele kolorowe są malowane jedno-
stronnie w dowolnie wybranym przez za-
mawiającego kolorze w oparciu o paletę 
RAL. Druga strona jest w kolorze białym 
RAL 9010.

9010/9010 9002/9010 9006/9010 9007/9010 7016/9010

5010/9010 8014/9010 Aluminium/Aluminium 9002/9010

PANEL 
ALUMINIOWY 80 mm



Rampy przeładunkowe

W standardzie i na miarę

Komplementarne rozwiązania 
dla logistyki

Rampy przeładunkowe Torsystem wykony-
wane są w 5 zestandaryzowanych wymiarach. 
Są to wymiary najczęściej spotykane przy 
projektowaniu konstrukcji systemów przeła-
dunkowych w Europie. 

Na specjalne zamówienie klientów są wy-
konywane rampy o niestandardowych wy-
miarach spełniające indywidualne potrzeby 
użytkowników hal i magazynów. 

Oprócz ramp, Torsystem oferuje swoim klien-
tom kompleksowe rozwiązania budowy, insta-
lacji i serwisu systemów przeładunkowych: 

• Bramy przemysłowe
• Naprowadzacze
• Uszczelnienia
• Urządzenia dodatkowe

Rampy przeładunkowe są elementami 
konstrukcji budynku lub zewnętrznego 
stanowiska przeładunkowego umożliwia-
jącymi szybkie i bezpieczne przeładowy-
wanie towarów pomiędzy pomieszczeniem 
składowania a pojazdem spedycyjnym. 
Ich zadaniem jest wyrównanie różnicy 
poziomów oraz bezpieczna likwidacja 
luki pomiędzy podłożem pomieszczenia 
magazynowania a skrzynią ładunkową 
pojazdu. 

Rampy przeładunkowe Torsystem są ram-
pami uniwersalnymi, przeznaczonymi do 
wszystkich typów pojazdów dostawczych 
oraz różnych sposobów załadunku. Ram-
py spełniają pod względem technicznym 
najwyższe międzynarodowe standar-
dy wymagane dla tego typu produktów. 
Konstrukcje ramp wykonane są ze stalo-
wych kształtowników zamkniętych oraz 
półotwartych co zapewnia odpowiednią 
wytrzymałość ramp na prowadzenie prze-

ładunków towarów przy założonych noś-
nościach danego typu rampy i niezbyt 
dużym ciężarze własnym tego urządzenia. 



Do systemów przeładunko-
wych oferujemy dwa rodzaje 

ramp przeładunkowych:

Właściwy dobór rampy

Doradztwo i serwis

Gwarancje

• Rampy z klapą uchylną
• Rampy z klapą wysuwaną

Specyfika konstrukcji i przeznaczenie bu-
dynku warunkują właściwy dobór rampy 
przeładunkowej. Wybierając rampę trzeba 
wziąć pod uwagę takie czynniki jak wysokość 
konstrukcji podłoża pomieszczenia składo-
wania, wymiary pojazdów jakie mają korzy-
stać z rampy oraz sposób w jaki towary będą 
przeładowywane.

Dzięki szerokiemu asortymentowi samych 
ramp, a także wszystkich, niezbędnych urzą-
dzeń i konstrukcji peryferyjnych Torsystem 
umożliwia wybór optymalnego rozwiązania 
dla całego systemu przeładunkowego. Torsystem zapewnia projektantom i wykonaw-

com systemów przeładunkowych wszech-
stronne doradztwo techniczne przy wyborze 
i montażu ramp. Dostarczana jest pełna doku-
mentacja techniczna oraz udzielana pomoc we 

wszechstronnej optymalizacji zastosowanego 
rozwiązania przeładunkowego. 

Do zamontowanych ramp Torsystem oferuje 
profesjonalny serwis obejmujący systema-
tyczne przeglądy instalacji oraz naprawy po-
gwarancyjne. Serwis jest również dostępny 
dla ramp innych producentów. 

Oprócz wykonania i zamontowania ramp 
przeładunkowych zapewniamy optymalny 
system gwarancyjny. Gwarancja na rampy 
przeładunkowe Torsystem jest udzielana 
na okres 2 lat z możliwością przedłużenia. 
W trosce o zapewnienie stabilnej pracy ram-
py, zalecane jest przeprowadzenie regular-
nych przeglądów eksploatacyjnych. 

Prosimy o zapoznanie się z warunkami gwa-
rancji. 



Rampa przeładunkowa z klapą uchylną działa 
na zasadzie odchylenia klapy od uniesionej 
platformy rampy i pracy w tzw. stanie pływa-
jącym rampy. 

Pojazd przeznaczony do załadunku lub rozła-
dunku jest dokowany do bramy od zewnątrz 
pomieszczenia składowania. Pracownik ma-
gazynu uruchamia za pomocą układu stero-
wania elektrohydrauliczny system podnoszą-
cy rampy. System podnosi platformę rampy 
do najwyższej pozycji i wtedy automatycznie 
unosi klapę wyrównującą. Platforma musi 
zostać wychylona do maksymalnego położe
nia bez względu na to czy skrzynia pojazdu 
znajduje się powyżej czy poniżej poziomu 
posadzki hali. 

Następnie system opuszcza platformę ram-
py, aż do momentu gdy klapa zetknie się ze 
skrzynią załadunkową pojazdu. Następuje 
zwolnienie ciśnienia oleju w układzie hydrau-
licznym i rampa wchodzi w tzn. stan pływa
jący dostosowując się do skrzyni pojazdu 
automatycznie przez cały okres prowadzenia 
przeładunku. 

Prosimy o zapoznanie się z Dokumentacją 
Techniczno Ruchową. 

Rampy przeładunkowe 
z klapą uchylną 

Zasada działania



Rampa przeładunkowa z klapą wysuwaną 
działa na zasadzie teleskopowego wysunięcia 
klapy z wnętrza uniesionej platformy rampy 
oraz pracy w tzw. stanie pływającym rampy.

Pojazd przeznaczony do załadunku lub rozła
dunku jest dokowany do bramy od zewnątrz 
pomieszczenia składowania. Pracownik 
maga zynu uruchamia za pomocą układu 
sterowa nia elektrohydrauliczny system pod-
noszący rampy. System podnosi platformę 
rampy do wysokości umożliwiającej wysu-
niecie klapy wyrównującej. Klapę wysuwaną 
można wysuwać i chować w dowolnym poło-
żeniu platformy. 

Następnie system opuszcza platformę ram-
py, aż do momentu gdy klapa zetknie się ze 
skrzynią załadunkową pojazdu. Następuje 
zwolnienie ciśnienia oleju w układzie hydrau
licznym i rampa „wchodzi” w tzn. stan pły
wający dostosowując się do skrzyni pojazdu 
automatycznie przez cały okres prowadzenia 
przeładunku. 

Prosimy o zapoznanie się z Dokumentacją 
Techniczno Ruchową.

Rampy przeładunkowe 
z klapą wysuwaną 

Zasada działania



Bezpieczeństwo
i ergonomia pracy

Rampy przeładunków Torsystem spełniają 
wymagania normy PN EN 1398 i są projek-
towane ze szczególnym uwzględnieniem 
problemu bezpieczeństwie i wygody pracy jej 
użytkowników. 

Zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania 
konstrukcji rampy zależy zarówno od ścisłe-
go przestrzegania przez użytkownika zasad 
pracy jak i najwyższej jakości samej kon-
strukcji rampy. 

Przy projektowaniu ramp Torsystem, sto-
sowane są rygorystyczne zasady, uwzględ-
niające polskie i międzynarodowe przepisy 
technologiczne, zgodne z normami oraz 
dyrektywami UE. Do ich produkcji wykorzy-
stywane są najnowocześniejsze technologie 
przemysłowe oraz materiały spełniające su-
rowe normy bezpieczeństwa. 

Wykonanie operacji przeładunkowych musi 
być nie tylko bezpieczne ale proste i szybkie. 

Dlatego projektując i wykonując swoje rampy 
Torsystem zwraca uwagę na kwestie ergo-
nomii pracy i wygodę korzystania ze swoich 
konstrukcji. Osoby dokonujące przeładunku, 
czy to ręcznie czy za pomocą urządzeń trans-
portowych, takich jak wózki widłowe, mają 
zapewnioną łatwość i szybkość wykonywa-

nia swojej pracy. To przyczynia się zarówno 
do poprawy bezpieczeństwa jak i obniżenia 
kosztów użytkowania całej konstrukcji ma-
gazynowej. 

Prosimy o zapoznanie się z instrukcją obsługi 
ramp.



Konstrukcje ramp przeładunkowych Torsy-
stem spełniają normy:
• PNEN 1398: 2000  Mostki ładunkowe
• Dyrektywa maszynowa nr 98/37/EC
• Dyrektywa niskonapięciowa nr 73/23/EC
• Dyrektywa kompatybilności elektromagne-
tycznej nr 89/336/EC

Rampy Torsystem zostały wyróżnione zna-
kiem jakości Quality International w kategorii:
Produkt Najwyższej Jakości.

Powierzchnia rampy w standardzie jest za-
gruntowana i pomalowana metodą malowa-
nia hydrodynamicznego specjalną dwuskład-
nikową farbą chemoutwardzalną w dowolnym 
kolorze RAL. Dodatkowo powierzchnie czyn-
ne rampy mają naniesioną warstwę antypo-
ślizgową o zwiększonej odporności na ście-
ranie. 

Na życzenie klienta rampa może zostać po-
malowana na dowolny kolor wg wzorów pa-
lety RAL.

Do każdej rampy instalowane są w stan-
dardzie dwa gumowe odboje o wymiarach 
450x70x80 mm. Na życzenie klienta mogą 
zostać zainstalowane odboje inne niż stan-
dardowe.

Rampy przeładunkowe posiadają gotowe in-
stalacje elektryczne, okablowanie i przewód 
do połączenia układu sterowania oraz elek-
trohydrauliczny system prowadzenia rampy.

Dyrektywy, normy i aprobaty

Kolorystyka

Odboje

Wyposażenie standardowe



Pojemność zbiornika 6 dm3

Ciśnienie pracy 140 bar

Moc silnika od 0,75 kW do 1,5 kW w zależności od rodzaju rampy

Napięcie silnika 400V / 50 Hz

Napięcie sterowania 24V DC

Rodzaj ochrony IP54/65

Medium robocze Olej syntetyczny

Parametry techniczne

Układ hydrauliczno-elektryczny

Technologia wykonania ramp

Stalowa konstrukcja rampy:

• samonośna rama stalowa – podstawa;
• pomost jezdny wykonany z blachy „łezko-
wej” o grubości 6/8 lub 8/10 mm;
• bezpieczna powierzchnia cała antypośliz-
gowa (farba epoksydowa);
• klapa osadzona na zawiasach;
• ochrona stóp na całej długości i w pełnym 
zakresie podnoszenia rampy;
• zintegrowana podpora serwisowa;
• nośność dynamiczna od 60 kN do 100 kN 
(na zapytanie do 150 kN).

Układ hydraulicznoelektryczny rampy:

• kompletny układ hydrauliczny w standardzie;
• hydrauliczne dostosowanie wysokości 
rampy do zmiennej wysokości samochodu 
w trakcie rozładunku;
• napięcie 400V/230V 24 V;
• sterowanie ręczne jednoprzyciskowe tzw. 
bezpieczne;
• automatyczny powrót do pozycji spoczyn-
kowej;
• zabezpieczenie (w przypadku zaniku prądu 
lub użycia wyłącznika awaryjnego);

• istnieje możliwość sprzęgnięcia układu 
sterowania rampy z układem sterowania 
bramy.



Rampa z klapą uchylną:

TSR-20 TSR-25 TSR-30 TSR-35 TSR-40

Długość pomostu rampy L 2000 2500 3000 3500 4000

Szerokość pomostu rampy B 2000 2000 2000 2000 2000

Wysokość konstrukcyjna 
rampy H 620 620 620 620 620

Szerokość klapy* K 400 400 400 400 400

Długość robocza RL 2400 2900 3400 3900 4400

Górny zas. załadunku PG 300 350 410 475 540

Dolny zas. załadunku PD 400 385 375 370 365

Górny maksymalny wysięg 570 800 1120 1020 950

* istnieje możliwość powiększenia języka do 500 mm w wersji specjalnej

Parametry techniczne

Konstrukcja

Nośność rampy

Kształty klap

Standardowa nośność rampy wynosi 60 kN. 
Na życzenie klienta nośność może zostać 
zwiększona nawet do 150 kN.

Zarówno klapy uchylne, jak i wysuwane mogą 
być wykonane w 3 różnych kształtach:

• klapa prosta;
• klapa ukośna;
• klapa z podzielonymi segmentami.

Rampa z klapą wysuwaną:

TSRV-25 TSRV-30

Długość pomostu NL 2500 3000

Szerokość rampy NB 2000 2000

Warga wysuwana Vmax 0  970 0970

Długość robocza (max) L 3470 3970

Zasięg pracy do góry O 520 520

Zasięg pracy do dołu U 350 350

Wysokość konstrukcyjna 
rampy

H 620 620



Montowanie rampy 

Właściwa praca, bezawaryjność oraz bez-
pieczeństwo użytkowników zależy od profe-
sjonalnego wykonania montażu konstrukcji 
rampy. Torsystem zwraca szczególną uwagę 
na jakość tych prac tak aby klienci mieli pew-
ność, że rampa została osadzona i prac u je 
właściwie. 

Przed rozpoczęciem montażu ramp należy 
sprawdzić prawidłowość wymiarów przy-
gotowanego doku rampy. Dopuszczalna to-
lerancja wymiarów po przekątnych wynosi 
10 mm. Konieczne jest również sprawdzenie 
wypoziomowania podłoża oraz doprowadze-
nie instalacji elektrycznej. 

Prosimy o zapoznanie się z Dokumentacją 
Techniczno Ruchową. 



Dlaczego warto wybrać 
autoryzowany serwis 
Torsystem Butzbach?

Serwis

Wieloletnie doświadczenie, jakość materia-
łów oraz najnowsze technologie produkcji 
umożliwiły nam stworzenie niezawodnego, 
trwałego produktu.

Gwarancją utrzymania funkcjonalności bra-
my na najwyższym poziomie są jej regularne 
przeglądy. Nasza rozbudowana sieć ekip ser-
wisowych oferuje najszybszą  naprawę na te-
renie Polski, co zapewnia poczucie pewności 
i bezpieczeństwa.

Bogaty program opieki serwisowej pozwala 
zniwelować koszty przestoju, spowodowane-
go uszkodzeniem, czy awarią podzespołów 
bramy.

W razie konieczności ich wymiany, niezmier-
nie ważne jest zastosowanie oryginalnych 
części zamiennych Torsystem Butzbach. 
Zapewniają one prawidłowe funkcjonowanie 
oraz  bezpieczeństwo eksploatacji.

PROFESJONALIZM
• Gwarancja najwyższego poziomu 

świadczonych usług
• Oryginalne części zamienne

SZYBKOŚĆ
• Uruchomienie bramy w przeciągu 24 h 

od zgłoszenia
• Gwarancja wykonania terminu naprawy 

do 3 dni

PEWNOŚĆ 
• Gwarancja nawet do 5 lat
• Assistance 24 h na dobę

OSZCZĘDNOŚĆ
• Pierwszy przegląd gratis
• Bezpłatna wymiana części 

eksploatacyjnych w okresie gwarancji
• Atrakcyjne ceny części zamiennych



Serwis
Torsystem Butzbach Service Sp.J.

57-240 Kamieniec Ząbkowicki
Ul. Kolejowa 44

Tel: +48 74 816 37 24
Fax: +48 74 816 37 29

e-mail: serwis@torsystem.com.pl

Biuro handlowe
Torsystem Butzbach Sp. z o.o.

54-440 Wrocław
Ul. Rogowska 5

Tel: +48 71 34 97 508
Fax: +48 71 35 68 513

e-mail: handel@torsystem.com.pl

Centrala
Torsystem Butzbach Sp. z o.o.
57-240 Kamieniec Ząbkowicki

Ul. Kolejowa 44
Tel: +48 074 816 37 00
Fax: +48 074 816 37 03

e-mail: biuro@torsystem.com.pl


