
zamek hakowy H40 firmy KOWAL

Kolejność czynności montażowych.
Montaż przeprowadzić pod nadzorem osób 
z uprawnieniami budowlanymi.
1) wyznaczyć położenie bramy w terenie,
2) zrobić wykop na fundamenty pod słupki i pod wózki,
3) wykonać fundamenty (gabaryty i rozmieszczenie na rysunku)
 z umieszczonymi śrubami pod wózkami i słupkami, 
4) zamontować na słupku przelotowym rolkę prowadzącą,
5) zamontować w bramie zamek hakowy H40 KOWAL (zamek nie jest 
 na wyposażeniu bramy, poniżej na rysunku są przedstawione gabaryty zamka), 
6) założyć bramę na wózki.
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Lista części:
1) brama – szt.1.
2) słupek końcowy szt.1. 
3) słupek przelotowy szt.1. 
4) wózek – szt.2.
5) teflonowa rolka
 prowadząca – szt.1.

Rozmieszczenie śrub na fundamencie:

Rzut fundamentów:
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L=500mm+2N+2P
*nie są na wyposażeniu bramy

100

1430 230

b

a

oś wózka

nakrętki rektyfikacyjne M16
służą do ustawienia bramy

słupek przelotowy

słupek przelotowy

oś wózka

oś wózkaoś wózka

a/2 a/2

a/2 b/2 b/2b/2 b/2 a/2

Uwaga!
Przed zabetonowaniem elementów
przeprowadzić montaż próbny.
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Schemat montażu bram przesuwnych



Każde ogrodzenie po-
winno być regularnie prze-
glądane i konserwowane 
przez jego właściciela. 

Należy sprawdzać ogro-
dzenie pod kątem wystą-
pienia ognisk rdzy, zaryso-
wań, odprysków uszkodzeń 
mechanicznych, białych 
wykwitów.

Ogniska rdzy mogą wy-
stąpić w miejscach zbiera-
nia się wody, a w szczegól-
ności w miejscu połączeń 
dwóch elementów (miejsca 
spawów), miejsca łączenia 
poprzeczki z obejmą lub 
łącznikiem (to miejsce jest 
narażone na uszkodzenia 
powłoki zewnętrznej pod-
czas montażu). Miejsca 
zarysowane, pęknięcia, 
odprysk farby jak również 
miejsca, gdzie dolne części 
ogrodzenia stykają się np. 
z trawą czy zalegającym 
śniegiem.

W powyższych przypad-
kach miejsce wystąpienia 
korozji należy oczyścić 
do „żywego materiału”. 
Do oczyszczenia należy 
użyć narzędzi: szlifierkę 
z odpowiednią nakładką, 

szczotkę drucianą, szpa-
chelkę lub papier ścierny 
z odpowiednią gramaturą. 
Miejsca te trzeba sta-
ranie oczyścić i osuszyć, 
ponieważ pozostawione 
zabrudzenie może powodo-
wać, że pod powierzchnią 
nałożonej farby nastąpi 
powrót ognisk korozji. 
Do bardzo zabrudzonych 
powierzchni należy użyć 
chemicznych substancji 
np. fosol. Należy pamiętać 
o odtłuszczaniu powierzch-
ni przed malowaniem 
i o dokładnym wysuszeniu.

W miejscach, gdzie pra-
cują elementy ogrodzenia 
(zawias, trzpienie automa-
tyki) następuje ścieranie 
się powierzchni pracują-
cych. Jest to naturalny 
proces zachodzący pod-
czas użytkowania. Poprzez 
ścieranie się warstwy 
wraz z połączeniem wa-
runków atmosferycznych 
może wystąpić korozja.  
Dla zmniejszenia wystąpie-
nia powyższego zjawiska 
należy zastosować 
np. smar grafitowy w miej-
scu styku pracujących 
elementów ogrodzenia.  

To tyczy się również 
elementów związanych 
z automatyką bram.

Białe wykwity powsta-
ją na skutek działania 
substancji chemicznych. 
Powoduje je środowisko 
solne lub zasadowe (bliska 
odległość od zbiorników 
wodnych ze słoną wodą 
jak i w obszarach, gdzie 
używane są substancje 
chemiczne m.in. roztwory 
soli drogowej, które dzia-
łają szkodliwie na farbę). 
Aby usunąć tę wadę należy 
postępować w taki sam 
sposób, jak w przypadku 
usuwania rdzy.

W szczególnych wypad-
kach typu podtopienia lub 
powodzie, gdzie  pokry-
cie ogrodzenia narażone 
było na dłuższy kontakt 
z cieczą, należy takie 
ogrodzenie zdemontować, 
osuszyć, pozbyć się sub-
stancji, które dostały się 
do wewnątrz ram, poprze-
czek, sztachet. Oczyścić 
całe ogrodzenie staran-
nie i zamontować. Jeżeli 
wymaga konserwacji to 
należy postąpić wg wyżej 
podanych wytycznych.

Każde ogrodzenie powinno być 
regularnie przeglądane i konser-
wowane przez jego właściciela. 

Należy sprawdzać ogrodzenie 
pod kątem wystąpienia ognisk 
rdzy, zarysowań, uszkodzeń me-
chanicznych.

Ogniska rdzy mogą wystąpić 
w miejscu, które zostało uszko-
dzone poprzez przerwanie ciągło-
ści powłoki cynkowanej (głębokie 
rysy), uderzenia powodujące 
pęknięcie.   

W powyższych przypadkach 
miejsce wystąpienia korozji 
należy oczyścić do „żywego 
materiału”. Do oczyszczenia 
należy użyć narzędzi: szlifierkę 
z odpowiednią nakładką, szczotkę 
drucianą, szpachelkę lub papier 
ścierny z odpowiednią grama-
turą. Miejsca te trzeba stara-
nie oczyścić (tłuszcze, sole), 
zszorstkować, przemyć i wysu-
szyć. Na dokładnie wyczyszczoną 
powierzchnię nanieść dwuskład-
nikową farbę epoksydową o dużej 
zawartości płynu cynkowego, 
np.: TEKNOZINC 90 SE.

Na powierzchni ogrodzenia 
wystąpić może korozja biała 
w miejscu styku innego mate-
riału niż cynk. W tym miejscu 

zachodzi powstanie białego na-
lotu (utlenianie). Miejsca z białą 
korozją należy przemyć prepara-
tem typu Derustit 1680.

W miejscach, gdzie pracują 
elementy ogrodzenia (zawias, 
trzpienie automatyki) następuje 
ścieranie się powierzchni pracu-
jących. Jest to naturalny proces 
zachodzący podczas użytkowa-
nia. Poprzez ścieranie się war-
stwy wraz z połączeniem wa-
runków atmosferycznych może 
wystąpić korozja. Dla zmniej-
szenia wystąpienia powyższego 
zjawiska zastosować w miejscu 
styku pracujących elementów 
np. smar grafitowy. To tyczy się 
również elementów związanych 
z automatyką bram.

W szczególnych wypadkach 
typu podtopienia lub powodzie, 
gdzie  pokrycie ogrodzenia na-
rażone było na dłuższy kontakt 
z cieczą, należy takie ogrodzenie 
zdemontować, osuszyć pozbyć 
się substancji, które dostały 
się do wewnątrz ram, poprze-
czek, sztachet. Oczyścić całe 
ogrodzenie starannie i zamon-
tować. Jeżeli wymaga nałożenia 
w danym miejscu cynku należy 
postępować wg powyższych 
wytycznych.    
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