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Brama przesuwna. Świetna sprawa o ile działa, jak należy. Jeśli pojawiają się problemy – brama
zacina się, nie otwiera, nie zamyka – powodów może być kilka. Jedną z nich może być źle działający
wózek. Gdzie znaleźć wózki do bram przesuwnych?

Wózki do bram przesuwnych
Wózek do bramy przesuwnej to mechanizm jezdny każdej bramy przesuwnej. Dzięki niemu brama
płynnie się otwiera i zamyka. Przymocowany do bramy wózek jest jednocześnie jej podporą i
stabilizuje ją. Klasyczne wózki jezdne mają sztywno zamocowane rolki za pomocą spawów. Niestety z
czasem naprężenia powodują, że brama się zacina. Dlatego posiadacze bram przesuwnych powinni
zainteresować się lepszym rozwiązaniem, jakim są wózki przegubowe.

Wózek jezdny przegubowy do bramy przesuwnej
Wózki przegubowe do bram przesuwnych posiadają rolki nośne o większej średnicy do tego samego
profilu. W klasycznych wózkach z szyną o profilu 80x80x5 mm montowane są rolki stalowe o
średnicy 68,5 mm. Z kolei w przegubowych montuje się rolki o średnicy 69 mm. Dzięki temu
minimalny luz sprzyja płynnej pracy bramy wjazdowej. Jednak najistotniejszym elementem wózka
jest jego przegub. Osadzony na rolkach nośnych nie powoduje zacięć. Dodatkowo taki przegub
przenosi równomiernie obciążenie bramy. Dzięki temu znacznie zwiększa się żywotność łożysk.

Ponadto wózki przegubowe posiadają łożyska z zabezpieczeniem z tworzywa sztucznego, które jest
bardziej podatne na odkształcenia i odporne na uszkodzenia mechaniczne. Dzięki temu łożysko nie
wypada z rolki w czasie pracy. Ponadto plastik stanowi świetne zabezpieczeniem przed kurzem i
pyłem. Podsumujmy zatem wszystkie zalety wózków przegubowych do bram przesuwnych.

Zalety wózków przegubowych do bramy wjazdowej
Większa odporność na uszkodzenia
Większa odporność na odkształcenia
Dłuższa żywotność łożysk
Płynne funkcjonowanie bramy
Zmniejszone ryzyko zacinania się bramy

Gdzie znaleźć wózki przegubowe do bram przesuwnych?
Szeroką ofertę niezawodny wózków do bram znajdziesz w sklepie PROG-GREG. W ofercie posiadają
produkty niezbędne do prawidłowego funkcjonowania systemów ogrodzeń. W sklepie dostępne są
zarówno wózki do bram przesuwnych, jak i akcesoria i części do wózków. Dlatego zadbaj o
komfortowy wjazd i dostęp do swojej posesji. Zamień klasyczne wózki jezdne na przegubowe wózki
do bramy przesuwnej, które cechują się zdecydowanie lepszym działaniem rolek. Zmieniając
klasyczny wózek na wózek przegubowy z regulacją wysokości, płynniej otworzysz i zamkniesz bramę.
Nie ograniczaj sobie dostępu na własne podwórko.
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