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               Hörmann – a legjobb logisztikai márka! 

Európa piacvezető ajtó és kapugyártója újabb rangos szakmai elismerésben részesült, 

ezúttal „Rámpák és kapuk” kategóriában a „Legjobb logisztikai” márkának minősítették. A 

német Szövetségi Logisztikai Egyesület és a Logistik Heute (Logisztika Ma) című szaklap 

szervezésében 11 különböző kategóriában lehetett szavazni az ágazat kedvenc márkáira.  

„Nagyon büszkék vagyunk, hogy minket választottak a legjobb logisztikai márkának. Ez a díj 
ugyanis visszaigazolása annak, hogy termékeink a legmagasabb színvonalat képviselik, és 
hogy az általunk kínált szolgáltatásokat mindig ügyfeleink igényei szerint alakítjuk.” – 
fogalmazott Rüdiger Bierhenke, a Hörmann ipari ajtók és rakodási üzletágának értékesítési 
vezetője a díj átvétele után. 

A Hörmann számára a logisztika kiemelt terület, a vállalat teljes értékesítésének 
egyharmadát teszi ki – nyilatkozta Martin J.Hörmann a német Logistik Journal-nak. Az 
interjúban a vállalatvezető hangsúlyozta: a Hörmann az utóbbi években sokat dolgozott a 
folyamatok összehangolásán, az egyedi és kombinált megoldások kidolgozásán. Így az 
„Egyetlen forrásból” szlogen alatt a cég gazdaságos logisztikai lehetőségeket tud kínálni 
minden termékére, szolgáltató partnerei és a végfelhasználók számára. „A piacvezető pozíció 
ellenére azonban a sikerért nekünk is újra és újra meg kell dolgoznunk. Folyamatosan 
fejlesztünk, javítjuk teljesítményünket.” – mondta a negyedik generációt képviselő Martin J. 
Hörmann.  

Rakodástechnika a csarnokban  

A Hörmann minden rakodási szituációhoz a megfelelő rendszert ajánlja,  csarnokban és 
csarnok előtt is egyedi logisztikai megoldásokat dolgozott ki a hatékony be- és kirakodás 
elősegítésére. A vállalat optimálisan egymásra hangolt rendszert kínál, amely minőségben, 
működésben, megbízhatóságban és gazdaságosságban a legjobban megfelel az 
elvárásoknak, igényeknek. A rakodóállás összes komponense elérhető, ezek mindegyike saját 
fejlesztésű és gyártású, kiváló minőségű anyagból készült Hörmann termék.  

A belső megoldásnál gyakran figyelni kell arra, hogy a zárt kapu ellenére a rámpakiegyenlítőn 
keresztül a hő a csarnokból elszökik. Temperált csarnokoknál így szükségtelen 
energiaveszteség lép fel, ami helyes tervezéssel megakadályozható. A Hörmann ehhez a 
rámpa elé lefutó kapuval és a rámpakiegyenlítő alá telepített hőszigetelt panellel hatékony 
megoldást kínál. A hő-veszteség így a rakodási időtartam kivételével minimális. A nem 
temperált csarnokoknál használható a hagyományos beépítés, a rámpakiegyenlítőre szerelt 
kapuval. 

Rakodástechnika a csarnok előtt  

A külső megoldásnál a rámpakiegyenlítőt egy előtétzsilipben a csarnok elé helyezik. A kapu 
képezi a csarnok nyílászáróját és minimalizálja a hő-veszteséget különösen, ha épp nincs 
rakodás. További előnye, hogy a csarnok belseje teljes egészében a kapuig kihasználható. A 
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megoldás alkalmas akár modernizálás esetén is, mert a csarnokon belüli költséges átépítések 
nélkül egy komplett rakodóállás jön létre. 

DOBO rendszer csak a Hörmann-nál 

A DOBO rendszer az ideális megoldás a higiénikus szállításhoz, a zárt hűtési lánc 
szavatolásához, az energiaköltségek csökkentéséhez, a lopások elkerüléséhez vagy vámolási 
célra. Plusz pont a biztonság terén: a járművezető veszélytelenül, a járműből való kiszállás 
nélkül dokkolhat. Így minimalizálható a balesetek kockázata a jármű és a rámpa közötti 
veszélyzónában. 

A Hörmann rakodástechnikai szakértelmét ez a prospektus foglalja össze.  

Szíves felhasználásra a mellékelt fotók. 

Még több termék-információ, aktuális akciók: ww.hormann.hu   

Sajtókapcsolat: Jani Kinga/ kinga.jani@sterncom.hu +36304174124 

Cégtörténet 

A Hörmann céget a múlt század harmincas éveiben August Hörmann alapította, aki – a személygépkocsik előretörését felismerve – 
fantáziát látott a garázskapuk gyártásában. Ehhez megvásárolta egy amerikai mérnök szabadalmát, és bevezette az öreg kontinensen a 
feltalálójáról elnevezett, egyszerűen működtethető Berry-kaput. Az egyszerűen kezelhető garázsbejárati megoldás az ötvenes években 
alapozta meg a vállalat sikerét, amelynek Németországon kívül ma már Kínában, az Egyesült Államokban, Franciaországban, Ausztriában, 
Hollandiában, Belgiumban és Lengyelországban is vannak gyártó üzemei, szám szerint összesen 23. A Hörmann Magyarországon elsősorban 
garázskapuiról ismert, de jelentős szerepet játszik az ipari kapumegoldások és a fémből készült bejárati ajtók, belső ajtók és tűz gátló ajtók 
piacán is. 

 


