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Montáž samonosné posuvné brány - svépomocí

Provedení ECO standard

(jednotná velikost 6x1,4m)

Princip fungování samonosné posuvné brány je v zasouvání (otevírání a zavírání) v 

jedné linii. 

Brána je na svém konci spojena s párem 5-ti kolečkových vozíků, které jsou 

ukotveny do betonového základu.

Na svém začátku je zafixována (jen při zavření) do nájezdové kapsy (dole) a 

dvojrolny (nahoře). Tyto komponenty (rolna a kapsa) jsou umístěny na 

dojezdovém sloupku (případně zídce, gabionu a podobně). Dojezdový sloupek 

může současně sloužit k napojení branky. Tento sloupek není součástí základního 

setu brány v provedení ECO standard.

Brána je připravena na osazení jakýmkoliv motorem, standardními hřebeny a 

dalším příslušenstvím.

Bránu je možné osadit výplněmi:

· 2D svařovaným pletivem Zn, Zn+RAL



· 3D svařovaným pletivem Zn, Zn + RAL

· latěmi, plotovkami

· tahokovem

· dle libosti i jinými typy výplní

Seznam a rozpis setu posuvné brány ECO Standard:

· celková velikost brány je 6m x 1,4m

· průjezd brány je až 4,4m

· konstrukce brány je z uzavřeného jeklového profilu 60x40x2 mm, spodní "C"

profil 70x4mm, stabilizační sloupek 100x3mm

· 2 x pěti kolečkový (ložiskový) vozík - výškově stavitelný, naklápěcí

· stabilizační rolna

· dojezdové kolečko do "C" profilu

· dojezdová kapsa

· dojezdová dvojrolna

· plastové ucpávky a čepka do sloupku

· spojovací materiál (šroubky, podložky, ocelové kotvy)

Potřebné nářadí k montáži:

• vrták do betonu – 16 a 12 mm



• klíč vidlicový 19, 22, 24 mm

• nástavec na 6-ti hranné TEX samořezné šrouby 10 mm

• kompresor / stlačený vzduch / pumpička

• provázek (pro kontrolu linie směru bránu k dojezdovému sloupku)

• metr svinovací  5 / 7,5m

• zinek ve spreji (na ošetření odvrtaných děr)

Montáž svépomocí - postup:

1. Nejprve si na betonovou patku (1,6 x 0,5 x 1 m) položíme vozíčky.

2. Na vozíčky nasuneme „C“ profil a pohybem profilu, jeho vysunutím a 

zasunutím si vytyčíme pozice pro ukotvení vozíčků. Je potřeba získat 

přehled, do jakého místa brána bude dojíždět a nastavit přibližný směr.

3. Přes kotvící díry ve vozíčcích si na betonu označíme body, kde budeme vrtat.

4. Poté vysuneme „C“ profil, ten nyní nebudeme potřebovat.

5. Vozíky rozdělíme na základnu a samotné těleso s kolečky ( každý vozík má 4 

matice M14 (klíč č. 22).

6. U každého vozíčku vyvrtáme vrtákem do betonu (16mm) jednu díru. Tu 

vyfoukáme (např. kompresorem). Nasadíme základnu přes díru a zatlučeme 

jednu ocelovou kotvu M16. Dotáhneme – klíč 24mm.

7. Nyní odvrtáme přes základny zbylé díry, opět vyfoukáme a zakotvíme.

8. Nasadíme tělesa s kolečkami (nezapomeneme na podložky M14) a 



nasadíme matice – nedotahujeme!

9. Odložený „C“ profil nasadíme na posuvnou bránu (osvědčilo se nám bránu 

otočit naopak o 180 stupňů) a „C“ profil na ní položit.

10.  „C“ profil spojíme s bránou pomocí M10 imbusových šroubů – 

nezapomeneme na závity kapnout lepidlo proti samopovolení.

11.  Brána je nyní připravena k nasunutí na vozíčky, tedy provedeme.

12.  Po úspěšnem nasazení brány na vozíčky nezapomeneme na začátek „C“ 

profilu připevnit dojezdové ložisko (klíč 17mm).

13.  Nyní si vedle prvního vozíčku postavíme stabilizační sloupek, který 

označíme, odvrtáme vrtákem do betonu (12mm), vyfoukáme  a zakotvíme 

kotvami (M12) – klíč 19 mm.

14.  Sloupek vyrovnáme do váhy a na straně u brány si označíme dvě díry pro 

připevnění stabilizační rolny. Pokud máme místo rolnu připevníme, jinak 

sloupek musíme sundat a připevnit na zemi, poté opět nasadíme a 

vyrovnáme.

15.  Nyní bránou jezdíme tam a zpět, až se nám vozíčky vůči sobě srovnají do 

jedné linie a správného směru vůči dojezdové kapse (dojezdového sloupku) 

a horní rolny. Šrouby M14 dotáhneme.

16.  Dojezdovou kapsu a horní dvojrolnu připevníme k dojezdovému sloupku 

(zídce) buď TEX samořeznými šroubky (nástavec 10mm) nebo jinak (dle 

materiálu podkladu).

17.  Vyzkoušíme zavření, otevření.

18.  Brána je nyní hotová a připravena k osazení hřebeny a motorem, čidly a 

podobně.


