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BRAMKI BEZPIECZEŃSTWA AXES GATE

AXES GATEAXES GATE 7.1.EN

Industrial safety gate for robust fall protection
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PANTONE 2728C PANTONE 1585C

BRAMKI AXES GATE
Bramki przemysłowe zabezpieczające przed upadkiem

Upadek z wysokości to realne zagrożenie w przypadku wielu zawodów. Konsekwencje takiego upadku 
mogą być katastrofalne: poważne obrażenia, wyłączenie z rynku pracy przez dłuższy czasz lub w skrajnych 
przypadkach nawet śmierć. Poniesionych strat osobistych nie jest w stanie zrekompensować żadne 
odszkodowanie. Niemałe konsekwencje mogą czekać także pracodawcę: zastój produkcyjny, poważne 
opóźnienia oraz towarzyszące temu wizyty inspektoratu pracy.  Firma ryzykuje utratą wizerunku, a potencjalne 
straty w kosztach i czasie trudno określić.

Produkty AXES GATE pomagają zapobiec takim sytuacjom, zapewniając solidną ochronę przeciw upadkom 
w oparciu o doświadczenie w wielu sektorach przemysłu. Bramka AXES GATE była pierwszym produktem 
firmy BOPLAN i od tego czasu została dopracowana w najmniejszych szczegółach. Montaż bramki 
jest wyjątkowo łatwy, a po zainstalowaniu nie wymaga dalszych prac konserwacyjnych.  System został 
udoskonalony w oparciu o dane, które firma BOPLAN od lat gromadzi na podstawie informacji zwrotnych od 
klientów. Seria produktów AXES GATE to tylko jedna z innowacji będących częścią systemu podwyższonego 
bezpieczeństwa w miejscu pracy, opracowanego przez BOPLAN.

Auomatyczne zamykanie,
z regulowaną prędkością

Odpornosć na chemikalia, ogień 
i promienowanie UV, właściwości antystatyczne

2 rodzaje
o różnej długości

Brak ostrych krawędzi, 
bezpieczeństwo dla rąk Doskonała widoczność

Jedna bramka Axes Gate,
otwierana w dwóch

kierunkach

*
zapytaj o produkt
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Bramka AXES GATE została opracowana jako zabezpieczenie przed upadkiem dla drabin z klatkami 
bezpieczeństwa i platform roboczych. Bramka zabezpiecza przed wpadnięciem lub wypadnięciem bezpośrednio 
z otworu włazowego. Bramka zamyka się automatycznie i w całości jest wykonana z tworzywa.

Oferowana przez nas BRAMKA AXES GATE SINGLE  
posiada bardzo dobre opinie. Bramki ochronne z serii 
AXES GATE są wykonane z wysokiej jakości z poliuretanu 
zbrojonego (PU). Ten syntetyk pozwala zapomnieć o dobrze 
znanych problemach ze zużyciem metalowych elementów 
zabezpieczających przed upadkiem. Nasze bramki ochronne 
są wyjątkowo trwałe, solidne i wytrzymałe, tym samym 
niezawodnie zabezpieczając strefy zagrożenia, platformy 
robocze, obiekty na morzu, drabiny z klatką, itp.

BRAMKA AXES GATE jest rozwiązaniem chroniącym przed 
upadkiem dla sektorów, w których prace wykonywane są na 
wysokości, na przykład na platformach lub drabinach z klatką. 
Pracownicy pracujący na wysokości są stale narażeni na 
niebezpieczne sytuacje i potrzebują odpowiednich środków 
chroniących przed upadkiem. Bramki DOUBLE AXES GATE 
to solidne rozwiązanie ochronne do zabezpieczania włazów 
drabin z klatką oraz bezpiecznego ograniczenia dostępu do 
maszyn i platform roboczych.

BRAMKI AXES GATE
Bramki przemysłowe zabezpieczające przed upadkiem

SINGLE BRAMKA AXES GATE - POJEDYNCZA

DOUBLE AXES GATE - PODWÓJNA

Zabezpieczenie i ograniczenie dostępu do stref 
niebezpiecznych na parterze.

Ochrona przed upadkiem dla drabin z klatką
i platform roboczych.

ZASTOSOWANIA

• Drabiny z klatkami bezpieczeństwa
• Schody pożarowe
• Platformy robocze
• Silosy
• Platformy wiertnicze i przemysł 

petrochemiczny
• Stopnie do maszyn i drabiny
• Integracja z istniejącymi systemami 

barierek (np. Flex Impact firmy Boplan)
• Inne

ZASTRZEŻENIE:  Bramki SINGLE AXES GATE 
zaprojektowane są do obszarów znajdujących się 
na parterze. Dla obszarów na wysokości zalecamy 
zapoznać się z ofertą bramek DOUBLE AXES GATE.
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ZALETY

Automatyczne zamykanie, z regulowaną prędkością Montaż w dowolnym miejscu

GRUNTOWNIE SPRAWDZONE
I POTWIERDZONE BEZPIECZEŃSTWO
Bramki AXES GATE są wyjątkowo odporne na uderzenia, co potwierdza 
zgodność z normami EN 14122-3 i 14122-4. Bramka AXES GATE jest 
wstanie bez problemu wytrzymać uderzenie przedmiotu o masie 100 kg. 
Dzięki zastosowaniu elastycznego tworzywa sztucznego, uderzenia nie 
pozostawiają pęknięć ani rys, tak jak to bywa w przypadku tradycyjnych 
rozwiązań stalowych. Dzięki doświadczeniom 15 lat nieprzerwanej 
produkcji, uzyskaliśmy produkt, którym każdy szczegół jest gruntownie 
dopracowany.

AUTOMATYCZNE ZAMYKANIE,
Z REGULOWANĄ PRĘDKOŚCIĄ
Czynnik błędu ludzkiego został wyeliminowany dzięki zastosowaniu 
zawiasów samosmarujących. Automatyczne zamykanie się bramki 
zapewnia stałe zabezpieczenie otworów włazowych.  Użytkownik może 
regulować siłę i prędkość zamykania.

JEDNA BRAMKA AXES GATE,
OTWIERANA W DWÓCH KIERUNKACH
Jedna AXES GATE umożliwia otwieranie w dwóch kierunkach. 
Wystarczy dopasować napięcie sprężyny w wybranym kierunku. Kąt 
otwarcia bramki wynosi aż 180°.

ODPORNOSĆ NA CHEMIKALIA, OGIEŃ I PROMIENOWANIE 
UV, WŁAŚCIWOŚCI ANTYSTATYCZNE
Bramki AXES GATES używane są codziennie na całym świecie od 
15 lat, w najtrudniejszych i najbardziej wymagających warunkach, np. 
w przemyśle chemicznym czy na platformach wiertniczych.  Są łatwo 
w stanie wytrzymać trudne warunki pogodowe, środowiska o dużym 
zasoleniu oraz wpływ wysoce żrących substancji.  Budowa, struktura 
i właściwości sprawiają, że produkt nadaje się do wykorzystania 
w każdych warunkach. Bramki AXES GATE są również odporne na 
działanie środków chemicznych, promieniowanie UV i ognia.

Montaż na 
ścianie

Elementy 
okrągłe 

z adapterem

Elementy 
prostokątne

Żelazny 
kątownik

Montaż w dowolnym miejscu
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BRAMKI BEZPIECZEŃSTWA AXES GATE

ZALETY
NIEZWYKLE DŁUGI CZAS UŻYTKOWANIA
Częstym problemem z tradycyjnymi zabezpieczeniami przed upadkiem 
jest zużycie elementów metalowych. Dzięki zastosowaniu wysokiej 
jakości poliuretanu (PU) zbrojonego ramka AXES GATE wyklucza ten 
czynnik Sprężyna zamontowana w zawiasie została przetestowana 
i gwarantuje ponad 100 000 cykli. Elementy bramek AXES GATE 
wykonane z tworzywa sztucznego i stali nierdzewnej nie dadzą rdzy 
najmniejszych szans.  Materiały te zapobiegają wszystkim przyczynom 
osłabienia konstrukcji i umożliwiają łatwą konserwację.

2 RODZAJE O RÓŻNEJ DŁUGOŚCI
Zarówno pojedyncze bramki SINGLE AXES GATE jak i podwójne 
DOUBLE AXES GATE są dostępne w długości od 550 do 1,200 mm.

ŁATWA INSTALACJA
Instalacja bramek AXES GATE nie mogłaby być prostsza. Kompletny 
i przygotowany produkt dostarczany jest w opakowaniu lub na 
palecie. Dostarczone adaptery do montażu na elementach okrągłych 
i zastosowanie jednego rozmiaru śrub i nakrętek sprawiają, że wymagane 
jest niewiele narzędzi. Pozwala to na łatwy, szybki i bezpieczny montaż 
na wysokości.

DOSKONAŁA WIDOCZNOSĆ
Wykorzystane tworzywo jest w całości barwione na kolor RAL 1023 
(żółty sygnalizacyjny).  Uszkodzenia nie wymagają ponownego 
malowania.  Bramka AXES GATE jest atrakcyjna również w warstwie 
estetycznej. Szczeliny wykonane w bramce pozwalają na montaż znaków 
ostrzegawczych.

BEZPIECZNA I EKONOMICZNA
Na bezpieczeństwie środowiska pracy nie można oszczędzać. Wiadomym 
jest, że cierpienie jednostki czy straty firmy, którym można zapobiec nie 
powinny podlegać kalkulacji. Każdy wypadek może spowodować straty 
finansowe i inne: nadszarpnięta reputacja, stracone roboczogodziny, 
opóźnienia, długie i wyczerpujące wizytacje inspektoratu pracy, etc. 
Bramki AXES GATE pozwolą Ci na spokojny sen.

BRAK OSTRYCH KRAWĘDZI, BEZPIECZEŃSTWO DLA RĄK
Nasza innowacyjna technologia zastosowana przy produkcji zawiasów 
zapewnia bezpieczeństwo dla rąk: zaokrąglone elementy zapobiegają 
przytrzaśnięciu odzieży i kończyn. Produkt jest nie tylko bardziej 
atrakcyjny wizualnie ale i jego funkcjonalność została dopracowana 
w najmniejszych szczegółach.

*
zapytaj o produkt
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BRAMKI BEZPIECZEŃSTWA AXES GATE

Double Axes Gate / brak ostrych krawędzi

Double Axes Gate - ochrona przed upadkiem

Double Axes Gate / zabezpieczenie dla silosów Double Axes Gate / zabezpieczenie platform roboczych

Double Axes Gate / zabezpieczenie dla silosów

Double Axes Gate / zabezpieczenie otworu włazowego 
drabiny

Double Axes Gate / zabezpieczenie dla silosów Double Axes Gate / ochrona przed upadkiem z wysokości
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