
PROWADZENIE
NISKIE

Instrukcja montażu 
bramy garażowej segmentowej



 - poziomnica

 - drabina lub rusztowanie

 - miara zwijana

 - ołówek lub marker

 - pręty stalowe do naciągu sprężyn Ø 12

 - kolki rozporowe ze śrubami Ø 10

 - np. kotki (10x50 - 10x80), 

     śruby (6x80 - 6x100)

opcjonalnie: ściski stolarskie

Narzędzia niezbędne do montażu bramy garażowej:

 - wiertarka z udarem

 - wiertła do metalu Ø 4,2 -  10 

 - wiertło do betonu Ø 10mm

 - wkrętarka ze sprzęgłem

 - bity nasadowe 10 - 13mm

 - bit krzyżakowy

 - klucze płasko-oczkowe 10 - 13mm

 - klucze imbusowe 3 - 4mm

 - szlifierka kątowa z tarczą do metalu

 

Zestaw wstępnie złożonych prowadnic.

szerokość otworu bramy garażowej = szerokości zamawianej bramy

szerokość panelu bramowego = zamawiana szerokość + 20 mm

rozstaw prowadnic pionowych = szerokość zamawianej bramy + 130 mm

WYMIARY
BRAMY

Przed przystąpieniem do montażu bramy segmentowej 
zapoznaj się z instrukcją oraz przygotuj swoje miejsce pracy. 

Zadbaj o własne bezpieczeństwo!

Montaż wykonuj tylko w przygotowanym otworze garażowym 
(otynkowanym o równych płaszczyznach pionowych i poziomych).
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1. Rozpakuj karton z elementami do montażu 
   (kołki montażowe). Rys.1.

2. Zamontuj uszczelki do prowadnic. Rys.2.

3. Ustaw prowadnicę pionową i zabezpiecz ją 
    przed przemieszczeniem. (Rys.3)

I. MONTAŻ PROWADNIC PIONOWYCH

7. Prawidłowo zamontowane 
prowadnice pionowe. (Rys.8)

4.  Wywierć otwory montażowe wiertłem Ø 10mm (Rys.4), wbij kołki rozporowe i wkręć śruby 
     (Rys.5)

5.  W ten sam sposób jak pierwszą (Rys.3), ustaw drugą prowadnicę pionową i zabezpiecz ją   
     przed przemieszczeniem.

6.  Tu także wywierć otwory montażowe wiertłem Ø 10mm (Rys.6), wbij kołki rozporowe i wkręć    
     śruby. (Rys.7)
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Zestaw elementów montażowych prowadnic poziomych: śruba M6 x 4szt., M8 x 4szt., klucz 10-13 
oraz obejmy prowadnic. (Rys.1)

1. Ułóż prowadnicę poziomą na wcześniej zamontowanej 
    prowadnicy pionowej i skręć śrubą M8 płytę boczną. 
    (Rys.2-3)

2. Korzystając z pomocy drugiej osoby ustaw poziom    
    prowadnicy, po czym załóż obejmę na łączeniu 
    prowadnic pionowej-poziomej i skręć ją śrubami M6   
    płaskie. (Rys.4-5) 

3. Powtórz te czynności 
   dla prowadnicy drugiej.

2

1

3

5

4

II. MONTAŻ PROWADNIC POZIOMYCH

04



5. Zamontuj ceownik wraz z całym osprzętem 
    (wał, sprężyny skrętne, bębny) na tył prowadnic
    (Rys.7-10)

4. Montaż profila nadprożowego. Wywierć otwory 
    montażowe wiertłem Ø 10mm, wbij kołki rozporowe      
    i wkręt śruby. (Rys.6)
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1. Wsuń wał lewy i prawy do łącznika tak, by jego końce stykały się w połowie łącznika, 
   następnie dokręć śruby na łączniku. (Rys.1-2)

2. Załóż podporę, sprężyny, łożyska i zabezpieczenia. (Rys.3-5)

SYSTEM RS200 Strona lewa Strona prawa

Widok od wewnątrz

Kolor sprężyny: czarny

Tabela prawidłowego montażu sprężyn skrętnych 
i bębnów na wale.

czerwony

Kolor bębna: czerwony czarny
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III. MONTAŻ WAŁU Z OSPRZĘTEM
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3. Załóż wał osadzając go łożyskami na konsolach 
    bocznych. (Rys.6)

4. Zabezpieczenia sprężyn skręć do konsol 
    bocznych nakrętkami M8. (Rys.7)

5. Łożysko, dystans (element opcjonalny zależny od  
    typu zastosowanego bębna) i bęben dosuń    
    maksymalnie do konsoli bocznej. (Rys.7)

6. Montaż kółek pośrednich - przykręć kółka   
    pośrednie do blachy wzmocnieniowej prowadnicy 
    poziomej dostarczonymi śrubami. (Rys.8-9)
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1. Dopasuj wysokość podwieszenia do sufitu, po czym skręć śrubami M8 uchwyt prowadnicy i  

   uchwyt kątowy. Następnie, zahaczając uchwytem o dolną część prowadnicy poziomej, 

   zamontuj podwieszenie na prowadnicy. (Rys.1-3)

2. Zmierz przekątne. Pamiętaj! - obie przekątne muszą być równe, a kąt między prowadnicą 

    poziomą i blachą nadprożową musi wynosić 90°.

3. Wywierć otwory montażowe wiertłem Ø lOmm, wbij kołki rozporowe i skręć podwieszenia do    

    sufitu. (Rys.4-5)

IV. MONTAŻ PODWIESZEŃ BRAMY

08

21

3

4 5



1. Montaż zawiasów - ustaw panele na równym płaskim podłożu zabezpieczając je 
   przed uszkodzeniem, np. wykorzystując styropianowe lub kartonowe przekładki.

2. Zaczynając od panela pierwszego (dolnego ), zamontuj uchwyty dolne    
    przykręcając je śrubami. (Rys.1)

3. Następnie zamontuj zawiasy boczne i środkowe powtarzając czynności 
    dla pozostałych paneli. (Rys.2-5)

   

4. Montaż pierwszego panela 
    - ustaw dolny panel poziomo 
    na podłożu i dosuń do uszczelki 
    prowadnicy pionowej (Rys.6)
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V. MONTAŻ PANELI BRAMOWYCH
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5. Umieść rolkę wraz z uchwytem rolki, pierścieniem dystansowym  
    w prowadnicy pionowej. (Rys.8-9) i skręć całość z uchwytem dolnym
    (Rys.10)

6. Montaż pozostałych paneli - nałóż drugi panel i przykręć wstępnie 
    zawiasy boczne na wszystkich wkrętach. Następnie dociskając 
   delikatnie panel do dołu, dokręć zawiasy boczne.
        Pamiętaj o poziomie paneli. (Rys.10)
 

7. Zamontuj pozostałe panele i zawiasy. (Rys.11-14) 

8. Regulacja rolek prowadzących - wyreguluj położenie rolek w zawiasach bocznych tak, aby 
    ich część nylonowa opierała się o bieżnię w prowadnicy pionowej i zapewniała docisk panela 
    do uszczelki bocznej z zachowaniem luzu do prowadnicy ok 2-4mm.
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10. Zwróć uwagę na prawidłowe ustawienie rolek uchwytu     
     górnego. Dla napędu ręcznego (Rys.17) ustawiamy 
     w pozycji dolnej. Dla elektrycznego (Rys.18) w pozycji    
     górnej. 

9. Montaż uchwytu górnego 
    - umieść rolkę z tuleją w uchwycie górnym   
     i połóż do panela tak, aby rolka znajdowała   
     się w górnej prowadnicy poziomej.   
     Ustal położenie uchwytu górnego tak,  
     aby zapewnić właściwe uszczelnienie  
     panela do prowadnic pionowych 
     oraz uszczelki nadprożowej. 
     (Rys.15-16)

Uchwyt górny 
do napędu ręcznego

Uchwyt górny 
do napędu elektrycznego
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1. Przygotowania do naciągu sprężyn - przeprowadź całą linę 
   od uchwytu dolnego, za rolkami do bębna, następnie nawiń 
   linę na bęben - ok 2.5 obrotu. (Rys.1)

2. Dokręć śrubę zabezpieczającą linę przed przemieszczeniem 
    kluczem imbusowyrn lub płasko-oczkowym (zależy od typu    
    zastosowanego bębna). (Rys.2)

3. Dokręć bęben do walu kluczem imbusowym 
    lub płasko-oczkowym (zależy od typu zastosowanego  
    bębna). Nadmiar liny należy odciąć.

8. Podnieś bramę na wysokość ok 0.5m, po czym sprawdź 
    wypoziomowanie bramy na dolnym panelu. Brama powinna  
    się swobodnie podnosić. (Rys.4)

9. Przesmaruj wszystkie zawiasy, rolki oraz osie rolek jak 
    i prowadnice. 

4. Zablokuj wał przed przemieszczeniem. 
    Dokonaj wstępnego naciągu prawej sprężyny - ok. 2 obroty     
    (kierunek naciągu sprężyn jest przeciwny do ruchu 
    wskazówek zegara), następnie dokręć sprężynę do walu.     
    (Rys.3)

    Wykonaj czynności z pkt 2-4 na stronie lewej.

5. Odkręć śruby prawej sprężyny, następnie przy pomocy    
    prętów dokonaj naciągu sprężyny w kierunku przeciwnym  
    do ruchu wskazówek zegara. Ilość obrotów sprężyny  
    podano na tabliczce znamionowej bramy .

6. Dokręć prawą sprężynę do walu (moment dokręcenia 10 Nm)  
    i ostrożnie wyjmij pręty naciągowe.

7. Powyższe czynności powtórz dla sprężyny lewej. 
   UWAGA: Obie liny nośne muszą być naprężone jednakowo.
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OSTRZEŻENIE!

Napinanie sprężyn skrętnych wymaga zachowania szczególnej 
ostrożności. Montaż, obsługa techniczna i naprawy mogą być 
dokonywane tylko przez doświadczone i właściwie 
przeszkolone osoby.

VI. NAPINANIE SPRĘŻYN
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1. Wiertłem Ø 4,2 rnm wywierć otwór w wale, przeprowadzając  
    wiertło przez otwór w zębatce zabezpieczenia. (Rys.1)

2. Kluczem imbusowym 3mm dokręć zabezpieczenie sprężyny 
    przed pęknięciem do walu (śruba imbusowa M5). (Rys.2)

3.  Wyjmij zawleczkę oznaczoną żółtą etykietą ostrzegawczą 
     z zabezpieczenia. Powyższe czynności należy powtórzyć 
     z drugiej strony. (Rys.3)

2

1

3

1

UWAGA! 
Do każdego kompletu zabezpieczeń dołączona jest oddzielna instrukcja montażu.

VII. KOŃCOWY MONTAŻ ZABEZPIECZENIA PRZECIW 
    PĘKNIĘCIU SPRĘŻYNY
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RYGIEL RĘCZNY

1. Umieść rygiel (Rys.1) maksymalnie przy krawędzi 
   na okuciu bocznym panela bramowego, następnie    
   przykręć go przy pomocy śrub samowiercących 
   do panela. (Rys.2)

2. Wiertłem Ø 15mm wywierć otwór dla rygla 
    w prowadnicy pionowej. (Rys.3)
 

UCHWYT BRAMOWY

1. Wiertłem Ø 3mm wywierć cztery otwory w dolnym    
    panelu bramy tuż nad listwą z uszczelką. Czynność tę  
    należy wykonać z zachowaniem szczególnej 
    ostrożności by nie uszkodzić panela. (Rys.4-5)   
    Przykręć uchwyt bramy śrubami dostarczonymi 
    w komplecie.
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VIII. MONTAŻ ELEMENTÓW OPCJONALNYCH
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SEGME s.c.
ul. Wincentego Pola 6

58-500 Jelenia Góra

www.segme.pl

tel/fax (+48) 75 64 89 555

tel.kom. (+48) 786 223 629

e-mail: biuro@segme.pl

KONSOLA WZMACNIAJĄCA POD UCHWYT 
NAPĘDU

1. Umieścić konsolę na środku panela 
   i przykręcić dostarczonymi śrubami. (Rys.1)

ROZSPRZĘGLENIE BRAMY Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM

1. Na środku górnego panela wywierć otwór Ø 23-24. (Rys.2)

2. Przykręć rozsprzęglenie do panela następnie linkę połącz z uchwytem rozsprzęglającym    
    napęd. (Rys.3-4)
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IX. MONTAŻ ELEMENTÓW OPCJONALNYCH
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