
Szanowni Państwo!

Dziękujemy za skorzystanie z naszej oferty i zakup naszej bramy! 

 BiG TOR od 1996 roku zajmuje się wytwarzaniem szerokiej palety urządzeń stanowiących wyznacznik najlepszych 

trendów i jakości w zakresie techniki bramowej. Oferta BiG TOR zawiera bramy segmentowe izolowane przemysłowe 

i garażowe, rolety zewnętrzne, izolowane bramy przesuwane i rozwierane, a także bramy i kraty rolowane, bramy 

składane, bramy szybkobieżne, bramy wahadłowe i zasłony wstęgowe, rampy przeładunkowe oraz uszczelnienia 

przeładunkowe. Pełna oferta BiG TOR jest zaprezentowana na stronie www.bigtor.pl. 

 To dzięki zastosowaniu zaawansowanych technologii i know-how właśnie w Polsce, potrafimy zaoferować bramy 

i urządzenia o wysokiej jakości i atrakcyjnej cenie. Wieloletnie, intensywnie eksploatowane produkty BiG TOR stanowią 

najlepsze świadectwo naszej solidności. Jednak jako ambitny producent staramy się doskonalić i rozwijać naszą ofertę, tak 

by jak najpełniej odpowiadała rosnącym potrzebom naszych klientów. 

 W trosce o najwyższy standard obsługi oraz pełną satysfakcję z naszych bram i urządzeń w całym okresie ich 

eksploatacji produkty te oferujemy na rynku za pośrednictwem sieci wyspecjalizowanych, sprawdzonych firm handlowo-

usługowych. Lokalni partnerzy handlowi BiG TOR nie tylko są obiektywnym ekspertem w procesie optymalizacji wyboru 

odpowiedniego rozwiązania do określonych potrzeb, gwarantem zachowania fabrycznych cen, ale również oferują 

fachowe usługi montażu i serwisu naszych urządzeń w każdym okresie eksploatacji.

 Świadomi swojej jakości z dumą podpisujemy się pod każdym naszym produktem, a uzyskane atesty i aprobaty 

legitymizują BiG TOR jako producenta wyrobów spełniających wymagania norm rynku budowlanego. Jeżeli tylko zachcą 

Państwo przekazać nam jakiekolwiek uwagi dotyczące naszego produktu – prosimy kierować je bezpośrednio do naszego 

Przedstawiciela, który sprzedał i zainstalował naszą bramę; lub skorzystać z infolinii 0801 000 561.

Prosimy starannie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi. 

Prosimy zwrócić uwagę na ważne zastrzeżenia:

a) BiG TOR nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód powstałych na skutek eksploatacji bram w sposób niezgodny 

z instrukcją. Niezastosowanie się do wskazówek, zaleceń i ostrzeżeń zawartych w instrukcji może powodować ryzyko 

dla życia lub zdrowia. Eksploatacja bram niezgodnie z instrukcją, zawartymi w niej wskazówkami i ostrzeżeniami 

powoduje utratę gwarancji produktu;

b) Eksploatacja bram uszkodzonych lub niewłaściwie zainstalowanych powoduje kolejne uszkodzenia i oznacza utratę 

gwarancji produktu. Stąd w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości przez użytkownika jak np. głośna praca, 

postrzępione linki, tarcie współpracujących sekcji, tarcie sekcji o nadproże lub inne elementy stałe itp. zaleca się 

wyłączenie urządzenia z użytkowania, ponieważ np. luźna lub postrzępiona linka może być przyczyną późniejszego 

zerwania się płata, a np. trące o siebie sekcje mogą się rozwarstwić; 

c) Produkt, do którego odnosi się niniejsza dokumentacja nie jest produktem DIY – jego montaż, naprawy i regulacje mogą 

być wykonywane jedynie przez wyszkolone ekipy Przedstawiciela Producenta;

d) Wszelkie komponenty produktu zostały zaprojektowane i dostarczone wyłącznie do użytku z bramą segmentową BiG 

TOR. Wszelkie dostarczone komponenty muszą zostać zainstalowane/użyte zgodnie z przeznaczeniem ma to wpływ 

na jakość, trwałość i bezpieczeństwo bramy. Niezastosowanie się do zasad poprawnego montażu, zaniechanie 

instalacji wszystkich dostarczonych elementów powoduje utratę gwarancji;

e) Niedopuszczalne jest operowanie bramą przez dzieci lub niewykwalifikowany personel. Operowanie bramą przez 

osoby nieupoważnione może w sposób istotny wpłynąć na bezpieczeństwo i/lub trwałość produktu i powoduje utratę 

gwarancji;

f) Przedstawiciel Producenta ma obowiązek doboru, dostarczenia i montażu produktu zgodnie z obowiązującymi 

prawem, normami oraz lokalnymi warunkami i wymogami. W zakresie kupującego jest sprawdzenie czy otrzymany 

produkt został zaopatrzony w wymagane prawem oznaczenia producenta, znaki C€ oraz czy wraz z produktem 

dostarczono deklarację zgodności;

g) W przypadku, w którym brama została zainstalowana wraz z innymi urządzeniami niezbędne jest zapoznanie się 

z instrukcją obsługi tych urządzeń. 
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Brama segmentowa jest ciężkim i dużym obiektem ruchomym. Błędne operowanie produktem, użytkowanie w sta- 
nie awaryjnym, użytkowanie bez zachowania zasad ostrożności, użytkowanie produktu niewłaściwie zainstalowa- 
nego lub produktu nie konserwowanego serwisami okresowymi może powodować zaistnienie zagrożenia uszko- 
dzenia osób i/lub mienia. Jeżeli występują jakiekolwiek niezgodności produktu, podejrzenia jego niepełnej spraw- 
ności, niejasności dotyczące zasad bezpieczeństwa użytkowania – wymagany jest kontakt z Przedstawicielem 
Producenta.

1. Przeznaczenie produktu

Brama segmentowa BiG TOR jest produktem z zakresu budowlanej stolarki otworowej i służy do zamykania i otwierania 
budynków. Zastosowanie do innych celów jest wykluczone.

Brama segmentowa BiG TOR, z wyjątkiem bram z drzwiami obsługowymi, nie jest przeznaczona do ruchu pieszego.

Standardowe drzwi obsługowe w bramie segmentowej nie służą do obsługi ciągów komunikacyjnych ani też nie są drzwiami 
ewakuacyjnymi, co nie wyklucza jednak takiego wykonania na specjalne zamówienie.

2. Zasady funkcjonowania produktu

Z obu stron płata znajdują się prowadnice, które za pomocą rolek umożliwiają przemieszczanie się poszczególnych sekcji płata 
w celu umożliwienia przejezdności otworu. 

Powyżej płata bramy (lub na końcu prowadnic) znajduje się zespół równoważenia płata, który składa się z wału ze sprężynami 
skrętnymi oraz bębnami linowymi. Zespół równoważenia masy płata jest mocowany do ściany nadproża (sufitu) za pomocą 
konsol. 

Zespół równoważenia masy płata jest wyposażony w urządzenia przeciw opadowe płata w przypadku pęknięcia sprężyn. 
Funkcję zabezpieczenia przeciw opadowego w przypadku pęknięcia sprężyn spełnia także napęd nasadowy BiG TOR, stąd 
niedopuszczalne jest eksploatowanie bramy przygotowanej do eksploatacji z napędem jako bramy ręcznej bez uzupełnienia 
elementów bramy o zabezpieczenie przeciw opadowe! 

Otwieranie bramy polega na podnoszeniu płata. Mechanizm sprężynowy za pomocą lin nośnych, (które podczas operowania 
płatem są nawijane lub odwijane z bębnów linowych), równoważy ciężar płata, przez co obsługa ręczna nie wymaga zbyt 
wysokiego wysiłku. Ponadto system równoważenia płata umożliwia zatrzymanie bramy w pozycji otwartej właściwie w każdej 
wysokości. Sprężyny równoważące są w maksymalnym napięciu, gdy brama jest zamknięta. Należy pamiętać, że sprężyny, liny 
oraz okucie podłogowe ( lub zabezpieczenie na zerwanie liny) znajdują się pod ekstremalnym napięciem. Stąd manipulowanie 
elementami równoważenia płata jest niedopuszczalne; wszelkie naprawy i regulacje wzmiankowanych elementów mogą być 
wykonywane jedynie przez upoważniony i wykwalifikowany personel serwisowy.

Sprężyny równoważące są maksymalnie napięte gdy brama jest zamknięta. Wszelkie operacje okuciami 
podłogowymi, linami nośnymi, bębnami linowymi lub sprężynami skrętnymi mogą być wykonywane jedynie przez 
upoważniony personel serwisowy. 
W przypadku długotrwałego wyłączenia bramy z eksploatacji lub długotrwałego pozostawania bramy 
w pozycji zamkniętej, przed oddaniem do eksploatacji wymagana jest kontrola i ew. korekta napięcia sprężyn 
i równoważenia płata, przy czym dla najwyższej trwałości wzmiankowanych urządzeń zaleca się napinanie układu 
równoważenia płata bezpośrednio przed oddaniem bramy do eksploatacji.
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3. Otwieranie i zamykanie.

Zawsze należy zachować pod kontrolą wzrokową przestrzeń wokół bramy w momencie jej otwierania i zamykania. Zabrania się 
pozostawiania bramy w pozycji półotwartej; podczas manipulowania bramą należy dochowywać starań by otwierać bramę 
do poziomu całkowitego przemieszczenia płata z prowadnic pionowych i zamykać bramę do poziomu całkowitego kontaktu 
uszczelki podłogowej z podłożem. Należy dochować starań by w obrębie działania bramy nie znajdowały się żadne obiekty 
i osoby! Niedopuszczalne jest podpieranie bramy innymi przedmiotami w celu zablokowania płata w pozycji otwartej. Zabrania się 
pozostawania w świetle bramy osób lub mienia, a zwłaszcza zabrania się eksploatacji bram ze źle wyważonymi sprężynami lub 
innymi wadami produktu, błędami montażowymi lub obsługowymi. W przypadku bram z drzwiami obsługowymi wyklucza się 
operowanie bramą przy otwartych drzwiach obsługowych. Jednocześnie wyklucza się operowanie drzwiami obsługowymi 
podczas przemieszczania płata bramy. 

Otwieranie i zamykanie bramy ręcznej.
Otwieranie za pomocą uchwytu ręcznego: po wcześniejszym zwolnieniu rygla lub zamka należy podnieść bramę 
z użyciem takiej siły by możliwe było zatrzymanie bramy również przy użyciu ręki. 

Otwieranie za pomocą przekładni łańcuchowej: po wcześniejszym zwolnieniu rygla i/lub odblokowania łańcucha, należy 
podnieść bramę z użyciem takiej siły by możliwe było zatrzymanie bramy również przy użyciu ręki. Łańcuch należy prowadzić w 
dłoniach tak by unikać plątania się ogniw łańcucha. W przypadku bram z napędem łańcuchowym wyklucza się otwieranie bramy z 
pominięciem przekładni łańcuchowej (poprzez operowanie uchwytem na płacie), ponieważ nadawanie przyspieszenia płata bez 
odpowiedniego prowadzenia łańcucha powoduje blokowanie się przekładni.  Po ustaleniu płata bramy w pozycji otwartej lub 
zamkniętej należy zablokować łańcuch przekładni wsuwając odcinek łańcucha do podłużnej szczeliny umieszczonej w 
ościeżnicy bramy.

Zamykanie: trzymając bramę za uchwyt ręczny lub linkę obsługową/ łańcuch przekładni; należy doprowadzić płat do pozycji 
zamkniętej.



Niedopuszczalne jest takie rozpędzanie bramy podczas otwierania, które będzie powodowało udarowy 
kontakt płata z odbojnikami sprężynowymi! Niedopuszczalne jest takie rozpędzanie bramy podczas 
zamykania, które będzie powodowało udarowy kontakt płata z podłożem! Operując płaszczem bramy należy 
posługiwać się jedynie: klamką zamka, uchwytem lub parcianą linką obsługową. 

Otwieranie i zamykanie bramy z napędem elektrycznym.

Każda brama BiG TOR wyposażona jest w tabliczkę znamionową. Tabliczka znamionowa posiada informację czy brama 
została fabrycznie przystosowana do pracy z napędem. W świetle obowiązujących przepisów producent pod kontrolą 
notyfikowanej jednostki certyfikacyjnej testuje zgodność napędu elektrycznego z bramą pod kątem zachowania ważnych 
aspektów bezpieczeństwa światła otworu. Zastosowanie napędu w bramie wyprodukowanej jako ręczna jest możliwe 
wyłącznie po przeprowadzeniu procedury ulepszania przez wykwalifikowany personel. Ulepszenie bramy ręcznej 
w kierunku obsługi automatycznej musi być odpowiednio udokumentowane. 

Otwieranie: poprzez wcisnięcie klawisza pilota lub klawisza kierunkowego na pulpicie sterownika napędu;

Zamykanie: poprzez wcisnięcie klawisza pilota lub klawisza kierunkowego na pulpicie sterownika napędu;

Zatrzymywanie: poprzez wcisnięcie klawisza pilota lub klawisza kierunkowego na pulpicie sterownika napędu;

Jeżeli na wale bramy segmentowej znajduje się napęd nasadowy, użytkowanie bramy jest 
możliwe wyłącznie za jego pośrednictwem, ponieważ przekładnia motoreduktora pełni 
funkcję zabezpiecznenia przeciwopadowego płata w przypadku pęknięcia sprężyny. W tym 
wypadku liny nośne płata są nawijane lub odwijane na bębnach linowych dzięki pracy 
motoreduktora. 

Wszelkie mechanizmy lub wyposażenie dodatkowe na płacie bramy otwieranej przy użyciu 
motoreduktora muszą być wyposażone w bezpieczniki takie jak wyłączniki krańcowe rygla, 
drzwi obsługowych, rampy i inne, które wykluczają kolizyjne zastosowanie 
poszczególnych urządzeń.

Zabrania się eksploatowania bram przystosowanych do obsługi napędem nasadowym bez tego napędu!

BiG TOR nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód powstałych na skutek eksploatacji bram bez 
zainstalowanych przewidzianych normą, prawem lub przez producenta zabezpieczeń przeciw opadowych 
płata, oraz czujników bezpieczeństwa, a także w przypadku innych błędów montażowych lub obsługowych.

W przypadku braku zasilania jest możliwe awaryjne otwarcie bramy przy użyciu ręcznego pochwytu przy poprzez 
wykorzystanie:

1. cięgna z klamką w przypadku bram garażowych; pociągnięcie cięgna spowoduje odłączenie mechanizmu napędu od 
bramy 

2. korby ręcznej montowanej na wysokości wału bramy – otwarcie bramy jest mozliwe poprzez kręcenie korbą;
3. łańcucha awaryjnej obsługi ręcznej – otwarcie bramy jest możliwe poprzez obracanie łańcuchem obsługowym;
4. liny szybkiego odryglowania – wówczas po odłączeniu mechanizmu napędu od bramy za pomocą linki następuje 

zwolnienie płata bramy i otwieranie bramy odbywa się na zasadach użytkowania bramy ręcznej.

W przypadku potrzeby otwarcia bramy za pomocą mechanizmu awaryjnej obsługi ręcznej należy 
dochować starań by otworzyć bramę do poziomu całkowitego przemieszczenia płata z prowadnic 
pionowych. 
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Rozłączenie awaryjne napędu elektrycznego.

Mechanizmy awaryjnej obsługi motoreduktora napędu nasadowego (łańcuch, korba, linka), dedykowane są do spora- 
dycznego – AWARYJNEGO otwarcia bramy; niedopuszczalne jest eksploatowanie bramy z napędem w trakcie prac 
budowlanych w budynku za pomocą mechanizmów awaryjnej obsługi, ponieważ w znaczącym stopniu wpływa to na trwa- 
łość ww. urządzeń! Ponadto, rozsprzęglenie napędu za pomocą liny szybkiego rozryglowania powoduje odłączenie zabez- 
pieczenia przeciwopadowego płata, co wyklucza ręczne operowanie tak wyposażoną bramą ponad awaryjne otwarcie! 
Mechanizmy awaryjnej obsługi posiadają specjalne wyłączniki bezpieczeństwa – wprowadzenie korby, rozsprzęglenie 
linki lub pociągnięcie łańcucha powoduje odcięcie zasilania do silnika. Stąd po ustaniu zaniku napięcia sieciowego lub po 
użyciu mechanizmów awaryjnego odryglowania należy ww. mechanizmy ustawić do pozycji początkowej. 



4. Niewłaściwe użytkowanie 
1. Uruchomienie i eksploatacja bramy z napędem elektrycznym zasilanym za pomocą prowizorycznej instalacji elektrycznej;
2. Eksploatacja bramy z napędem elektrycznym w trakcie procesu inwestycyjno-budowlanego za pomocą mechanizmów awaryjnej 

obsługi; 
3. Użycie bramy jako stałej przegrody w trakcie procesu inwestycyjno-budowlanego poprzez wielomiesięczne pozostawienie bramy 

w pozycji zamkniętej z napiętymi sprężynami skrętnymi;
4. Opieranie się o płat lub prowadnice;
5. Przyczepianie do bramy mechanizmów nieprzewidzianych przez producenta;
6. Przytwierdzanie do bramy elementów zwiększających lub zmniejszających masę płata;
7. Używanie bramy jako łańcucha;
8. Używanie bramy jako drabiny;
9. Stawanie na profilach wzmacniających, kładzenie na nich jakichkolwiek przedmiotów;
10. Następowanie na próg w drzwiach obsługowych;
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UWAGA na zagrożenie uszkodzenia powłok płata bramy i przeszkleń podczas czyszczenia.
Zabronione jest czyszczenie płaszcza bramy oraz przeszkleń z użyciem: samochodowych skrobaczek, gumowych ściągaczy, 
myjek ciśnieniowych.  
Zabronione jest użycie detergentów i substancji takich jak: alkohole, produkty ropopochodne, rozpuszczalniki, amoniak, środki 
do mycia aut i kokpitu, środki do mycia szyb (dotyczy także przeszkleń z tworzyw sztucznych) i inne substancje chemiczne. 
Poprawna metoda oczyszczania płata bramy oraz przeszkleń z kurzu i innych śladów lub zanieczyszczeń – po uprzednim 
upewnieniu się, że zastosowane metody i środki czyszczenia nie porysują i nie uszkodzą mytej powierzchni to: sprężone powietrze, 
bieżąca woda, miękka ściereczka i mydło. Do suszenia umytej powierzchni – po uprzednim upewnieniu się, że zastosowane metody 
i środki nie porysują i nie uszkodzą suszonej powierzchni, używa się miękkiej ściereczki z zamszu, która wchłania wodę.

Ważna informacja dotycząca folii osłonowej.
Bezwzględnie wymagane jest zdjęcie folii osłonowej płata podczas montażu bramy, ze szczególnym uwzględnieniem 
wpustu i wypustu w miejscu styku współpracujących sekcji płata. 

Dodatkowa informacja w przypadku przechowywania bramy przed montażem.
Zaleca się zdjęcie folii osłonowej w ciągu 30 dni od daty dostawy w przypadku przechowywania bramy przed montażem. 
Niewłaściwe przechowywanie bramy w miejscach zawilgoconych, na wolnym powietrzu i/lub jej eksploatacja z folią osłonową może 
powodować powstanie tzw. odparzeń, plam klejowych lub może powodować przebarwienia i inne uszkodzenia powierzchni jak np. 
uszkodzenie powłok UV paneli drewnopodobnych.

5. Urządzenia zabezpieczające
1. Zabezpieczenie na pęknięcie sprężyn – urządzenie, które działa w przypadku pęknięcia sprężyny na zasadzie blokady 

bezwładnościowej blokuje wał wraz z bębnami uniemożliwiając opadnięcie płata. Zabezpieczenie montowane obligatoryjnie we 
wszystkich bramach segmentowych BiG TOR na mocy obowiązującego prawa. 

2. Zabezpieczenie na zerwanie lin – urządzenie, które działa w przypadku zerwania liny na zasadzie blokady mechanicznej 
wspomaganej sprężynowo okucie podłogowe w ościeżnicy uniemożliwiając opadnięcie płata. Zabezpieczenie montowane 
obligatoryjnie we wszystkich bramach przemysłowych BiG TOR na mocy obowiązującego prawa. 

3. Fotoelektryczne zabezpieczenie krawędziowe – urządzenia, które działa w przypadku kontaktu krawędzi dolnej bramy z dowolnym 
obiektem. Ma zastosowanie w przypadku bram obsługiwanych napędem elektrycznym nasadowym w opcji automatycznej 
(sterowania impulsowego).

4. Wyłącznik krawędziowy czujnika luźnienia liny – w przypadku zaistnienia sytuacji zawieszenia płata lub zadziałania zabezpieczenia 
na zerwanie lin odłącza zasilanie napędu. Ma zastosowanie w przypadku bram obsługiwanych napędem elektrycznym. 
Zabezpieczenie montowane obligatoryjnie w bramach przemysłowych BiG TOR na mocy obowiązującego prawa. 

5. Wyłącznik krawędziowy drzwi obsługowych – w przypadku zaistnienia sytuacji operowania bramą za pomocą napędu 
i przy próbie otwarcia drzwi obsługowych odłącza zasilanie napędu. Ma zastosowanie w przypadku bram obsługiwanych napędem 
elektrycznym. Zabezpieczenie montowane obligatoryjnie w bramach przemysłowych BiG TOR na mocy obowiązującego prawa. 

6. Uwagi końcowe 

1. Standardem Europejskim jest serwisowanie bram segmentowych przynajmniej jeden raz w roku.
2. Każde zadziałanie mechanizmów bezpieczeństwa wymaga przeglądu serwisowo-konserwacyjnego. Zabezpieczenia i bezpieczniki 

mają zastosowanie jednorazowe i po ich zadziałaniu należy dokonać ich wymiany.
3. Wszelkie prace serwisowe mogą być prowadzone wyłącznie przez uprawnionego Przedstawiciela Producenta.
4. Wszelkie prace związane z montażem demontażem i utylizacją produktu mogą być prowadzone wyłącznie przez uprawnionego 

Przedstawiciela Producenta. 
5. Przekazanie bramy do użytkowania odbywa się poprzez przeszkolenie użytkownika przeprowadzone przez Przedstawiciela 

Producenta
6. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody osób lub mienia spowodowanych przez produkt w przypadku braku serwisów 

eksploatacyjnych wykonywanych przez upoważnionego Przedstawiciela Producenta.
7. Prace czyszczące, polerowanie płaszczyzn przeszklonych, smarownie elementów ruchomych powinno być realizowane przez 

przeszkolony personel przy użyciu nieagresywnych chemicznie i mechanicznie środków. 
8. BiG TOR nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu szkód powstałych na skutek eksploatacji bram w sposób niezgodny z instruk- 

cją. Niezastosowanie się do wskazówek, zaleceń i ostrzeżeń zawartych w instrukcji może powodować ryzyko dla życia lub zdrowia.
9. BiG TOR zastrzega, że eksploatacja bram niezgodnie z instrukcją, zawartymi w niej wskazówkami i ostrzeżeniami powoduje utratę 

gwarancji produktu.
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KARTA GWARANCYJNA

WARUNKI UDZIELONEJ GWARANCJI:
1. Gwarancja obejmuje bramy segmentowe jedno- i dwustanowiskowe zakupione i użytkowane na terenie Polski, zaopatrzone 

w ważną kartę gwarancyjną. Warunki gwarancji na napęd i akcesoria elektryczne określa karta gwarancyjna napędu.
2. Karta gwarancyjna jest ważna po okazaniu dowodu zakupu i dowodu zapłaty za bramę oraz kolejnych dowodów zakupu 

i zapłaty za kolejne usługi przeglądu gwarancyjnego. 
3. Karta gwarancyjna jest ważna, jeżeli jest ostemplowana przez Przedstawiciela Producenta, posiada czytelnie i poprawnie 

wypełnione wszystkie rubryki, bez zmian i skreśleń, dokonanych przez osoby nieuprawnione oraz jest podpisana przez kupującego 
na dowód przyjęcia i zaakceptowania warunków w niej zawartych.

4. BiG TOR udziela gwarancji sprawnej pracy bramy
 – 60 miesięcy (liczonej od daty wystawienia faktury na wyrób przez BiG TOR) dla bram garażowych ISO 40 G montowanych 

w domach mieszkalnych budownictwa indywidualnego, z limitem cykli 15 000 pracy pod warunkiem przeprowadzenia montażu 
bramy przez Przedstawiciela Producenta dokonującego sprzedaży, wykorzystywania bramy zgodnie z przeznaczeniem, zgodnie 
z instrukcja obsługi i zaleceniami niniejszej karty gwarancyjnej oraz przeprowadzania i udokumentowania zgodnie z Kartą 
Kontrolną Okresowych Przeglądów Serwisowych:

  • Przegląd zerowy wykonany z dniem przekazania bramy do eksploatacji, po próbnym uruchomieniu i przeszkoleniu użytkowników 
– bezpłatny;

  • I przegląd kontrolny po 6 miesiącach;
  • Przeglądy konserwacyjne nie rzadziej, niż co 12 miesięcy;
 Za przestrzeganie terminów płatnych przeglądów odpowiada kupujący.
 – 24 miesięcy (liczonej od daty wystawienia faktury na wyrób przez BiG TOR), dla bram przemysłowych z limitem cykli 25 000 (15 000 

ISO 40E) pracy  pod warunkiem przeprowadzenia montażu bramy przez Przedstawiciela Producenta dokonującego sprzedaży, 
wykorzystywania bramy zgodnie z przeznaczeniem, zgodnie z instrukcja obsługi i zaleceniami niniejszej karty gwarancyjnej oraz 
przeprowadzania i udokumentowania zgodnie z Kartą Kontrolną Okresowych Przeglądów Serwisowych:

  • Przegląd zerowy wykonany z dniem przekazania bramy do eksploatacji, po próbnym uruchomieniu i przeszkoleniu użytkowników 
– bezpłatny;

  • I przegląd kontrolny po 6 miesiącach;
  • Przeglądy konserwacyjne nie rzadziej, niż co 12 miesięcy (6 miesięcy w przypadku bramy z napędem elektrycznym);
 Za przestrzeganie terminów płatnych przeglądów odpowiada kupujący.
5. Odpowiedzialność Producenta z tytułu gwarancji dotyczy wyłącznie wad powstałych z przyczyn tkwiących w sprzedanej bramie; 

materiałowych oraz błędów powstałych w procesie produkcyjnym. Wyłączeniu z gwarancji podlegają zgłoszenia w przypadku:
• obsługi i konserwacji bramy niezgodnie z wymaganiami zawartymi w Instrukcji Użytkownika stanowiącej integralną część 

niniejszego dokumentu;
• zaniechania wykonywania konserwacji i serwisowania bramy;
• działania czynników zewnętrznych (woda, ogień, sole, zaprawa murarska, pary, inne substancje chemiczne o działaniu 

nieobojętnym oraz anomalie pogodowe);
• stosowania nieoryginalnych części zamiennych, innych urządzeń i elementów wyposażenia spoza oferty BiG TOR;
• ulepszenia bramy ręcznej poprzez montaż napędu niezgodnie z normą PN EN 13241-1 i normami powiązanymi;
• roszczeń z tytułu parametrów technicznych wyrobu, o ile są one zgodne z podanymi przez producenta.
• utraty pierwotnych właściwości paneli sandwiczowych pod wpływem oddziaływania promieni słonecznych. Szczególnie 

w przypadku montażu bram w kolorach ciemnych, a w szczególności: RAL 3000; 3007; 4006; 4007; 5004; 5008; 5010; 5011; 5020; 
5022; 6008; 6009; 6015; 6022; 7015; 7016; 7021; 7024; 7026; 7043; 8014; 8019; 8022; 9004; 9005; 9006; 9011; 9017; 9021; oraz 
DEKOR; od strony nasłonecznionej budynku. 

• wad powstałych wskutek naturalnego zużycia, wadliwych prac przy zabudowie i montażu wykonywanych przez osoby trzecie, 
wadliwego uruchomienia, wadliwego lub niedbałego obchodzenia się z towarem, nieprawidłowego obciążania, nieprawidłowego 
lub zbyt późnego stosowania malowania ochronnego, oddziaływania wpływów zewnętrznych oraz nieprzestrzeganiem instrukcji 
obsługi i konserwacji,

• wad spowodowanych zmianami lub pracami naprawczymi wykonanymi przez Przedstawiciela Producenta lub osoby trzecie bez 
pisemnej zgody Producenta,

• wad związanych z odpornością na działanie światła przy powłokach z tworzywa sztucznego, powłok malarskich 
w kolorach niestandardowych oraz elementów wykonanych z drewna,

• części dostawy, które na skutek ich właściwości materiałowych lub rodzaju ich zastosowania podlegają zwiększonemu zużyciu 
naturalnemu, np. uszczelki, linki, żarówki i bezpieczniki,

• wad nieistotnych produktu, które pozostają niewidoczne po zamontowaniu (np. zarysowanie strony skrzynki aluminiowej 
przylegającej do muru, wgniecenie wpustu/pióra panela), nie zmieniające cech fizycznych,

• wad powstałych podczas transportu i/lub montażu bramy m.in. wady, uszkodzenia, zarysowania, odkształcenia oraz inne 
przypadki zmniejszenia walorów użytkowych produktu, jeżeli zostały zgłoszone po jego zamontowaniu; 

• uszkodzeń materiałowych powstałych na skutek niezgodnego z zaleceniami składowania towaru, w szczególności spowodowane 
wilgocią i / lub działaniem promieni słonecznych;

• ingerencji w wizualizację produktu, usunięcie znaków identyfikacyjnych, tabliczek znamionowych, znaków towarowych (logo).
6. Kupujący składa zgłoszenie reklamacyjne u Przedstawiciela Producenta, u którego dokonał zakupu bramy. 
7. Integralnym załącznikiem niniejszej karty gwarancyjnej jest Instrukcja Użytkownika.
8. Karta Gwarancyjna na wybrany towar przez Konsumenta w żaden sposób nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień 

kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
Uwaga: 
 Zgodnie z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży karta gwarancyjna nie dotyczy, a w związku z tym karty gwarancyjnej nie wydaje się i nie 
wypełnia w przypadku produktów zawierających cechy nie przewidziane w standardowej dokumentacji technicznej Producenta oraz 
aktualnym cenniku dealerskim.
 Producent nie udziela gwarancji, a rękojmię wyłącza się, w odniesieniu do produktów, wykonanych na indywidualne zamówienie, 
zawierających cechy niestandardowe (nie przewidziane w standardowej dokumentacji technicznej Producenta oraz aktualnym cenniku 
dealerskim). Cechami niestandardowymi mogą być w szczególności: wymiary spoza zakresu wymiarowego zawartego w cenniku, 
specyficzne prowadzenie, specyficzne powłoki, specyficzne funkcjonalności produktu.
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(Imię, nazwisko /nazwa firmy/)

Ulica Kod pocztowy Miejscowość

Telefon

Podpis Kupującego 
(Pieczęć firmowa Przedstawiciela Producenta)

Karta Kontrolna Okresowych Przeglądów Serwisowych

Segmentowa brama izolowana ISO 40 …..........……........………………

B ………..........…… x H ………..........………… Prowadzenie: ……..........…………

BiG TOR 

Producent

Nazwa bramy

Numer fabryczny bramy

Typ napędu/Typ sterownika

Numer i data wystawienia faktury BiG TOR jako 
data rozpoczęcia okresu gwarancyjnego

Data montażu bramy

Adres montażu bramy

Przedstawiciel Producenta dokonujący sprzedaży
i montażu bramy (nazwa firmy, adres i telefon)

Producent

Potwierdzenie przeglądu gwarancyjnego kontrolnych punktów bramy (zaznaczonych na stronie 7)

Przegląd zerowy wykonany z dniem 
przekazania bramy do eksploatacji, 
po próbnym uruchomieniu 
i przeszkoleniu użytkowników – bezpłatny

I przegląd półroczny 
– wykonany po 6 miesiącach – płatny

II przegląd 
– wykonany po 12 miesiącach – płatny

III przegląd 
– wykonany po 18/24* miesiącach – płatny 

*niepotrzebne skreślić

IV przegląd 
– wykonany po 24/36 miesiącach – płatny

V przegląd 
– wykonany po 30/48 miesiącach – płatny

Upoważniony Przedstawiciel Producenta 
dokonujący przeglądu bramy 

data, pieczęć i podpis

Upoważniony Przedstawiciel Producenta 
dokonujący przeglądu bramy 

data, pieczęć i podpis

Upoważniony Przedstawiciel Producenta 
dokonujący przeglądu bramy 

data, pieczęć i podpis

Upoważniony Przedstawiciel Producenta 
dokonujący przeglądu bramy 

data, pieczęć i podpis

Upoważniony Przedstawiciel Producenta 
dokonujący przeglądu bramy 

data, pieczęć i podpis

Upoważniony Przedstawiciel Producenta 
dokonujący przeglądu bramy 

data, pieczęć i podpis

Kupujący – data i liczba cykli pracy bramy 
/podpis/

Kupujący – data i liczba cykli pracy bramy 
/podpis/

Kupujący – data i liczba cykli pracy bramy 
/podpis/

Kupujący – data i liczba cykli pracy bramy 
/podpis/

Kupujący – data i liczba cykli pracy bramy 
/podpis/

Kupujący – data i liczba cykli pracy bramy 
/podpis/
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Uwaga: 
 Zgodnie z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży karta gwarancyjna nie dotyczy, a w związku z tym karty gwarancyjnej nie wydaje się i nie wypełnia w przypadku 
produktów zawierających cechy nie przewidziane w standardowej dokumentacji technicznej Producenta oraz aktualnym cenniku dealerskim.
 Producent nie udziela gwarancji, a rękojmię wyłącza się, w odniesieniu do produktów, wykonanych na indywidualne zamówienie, zawierających cechy 
niestandardowe (nie przewidziane w standardowej dokumentacji technicznej Producenta oraz aktualnym cenniku dealerskim). Cechami niestandardowymi 
mogą być w szczególności: wymiary spoza zakresu wymiarowego zawartego w cenniku, specyficzne prowadzenie, specyficzne powłoki, specyficzne 
funkcjonalności produktu.



LISTA KONTROLNYCH PUNKTÓW BRAMY
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DATA kolejnego przeglądu

Przedmiot kontroli/regulacji/konserwacji

LICZBA CYKLI PRACY BRAMY (obligatoryjny wpis dla bram z napędem)

Powierzchnia montażowa równa i stabilna

Garaż przed montażem wysuszony po wszelkich mokrych pracach budowlanych

Zawiasy środkowe i boczne zamontowane z zachowaniem liniowości osi 

Sekcje płata zamontowane w poziomie i prostopadle do prowadnic

Na prowadnicach i elementach stalowych  brak śladów po wykwitach cieczy/wilgoci świadczących o złej 
wentylacji lub o prowadzeniu mokrych prac budowlanych po zainstalowaniu bramy.

Folia osłonowa zdjęta, powierzchnia płata oczyszczona z ew. pozostalości kleju

Kontrola zamocowania bramy

Pionowość i równoległość prowadnic.

Zgodność wymiarowa przekątnych oraz zgodność rozstawu prowadnic i szerokości bramy

Sztywność i stabilność prowadnic, poprawne prowadzenie rolki na całej długości prowadnic

Sztywnosc i stabilność zamocowania konsol

Zabezpieczenie powierzchni śrub stalowych, powierzchni ciernych oraz powierzchni zgrzewów wazeliną 
techniczną

Kontrola systemu równoważenia płata

Kontrola połączeń klinowych bębnów linowych/konsol/zabezpieczeń opadowych oraz wału

Wyrównoważenie płata w odstępach ok. 50cm

Siła potrzebna do zamknięcia bramy odpowiadajaca 260N

Siła potrzebna do uniesienia płata odpowiadajaca 260N

Równonapiete linki nośne

Linki napięte w całym zakresie pracy bramy

Linki nie ocierają o żadne elementy bramy w całym zakresie pracy

Kontrola stanu linek

Kontrola stanu tulei i/lub kauszy i jej zamocowania w uchwycie podłogowym

Kontrola elementów ruchomych

Kontrola bieżni rolek

Kontrola stanu oraz smarowanie łożysk rolek tocznych

Kontrola regulacji uchwytów rolek na zawiasie bocznym

Kontrola mocowania zawiasów 

Kontrola zabezpieczenia przed skutkami pęknięcia sprężyn i lin

Kontrola luzu współpracujących segmentów podczas otwierania/zamykania bramy

Kontrola zamocowania zamka i zapadki ryglującej

Smarowanie mechanizmu ryglowania zamka

Zabezpieczenie powierzchni śrub stalowych oraz ciernych wazeliną techniczną

Kontrola elementów niemetalowych

Kontrola i smarowanie odpowiednim konserwantem uszczelki podłogowej

Kontrola i smarowanie odpowiednim konserwantem uszczelek ościeżnicy

Kontrola i smarowanie odpowiednim konserwantem uszczelki górnej

Kontrola klamek, okien i uchwytów

Kontrola napędu elektrycznego BiG TOR

Sztywność i stabilność mocowania napędu

Powierzchnia motoreduktora czysta i sucha

Kontrola połączenia napędu z bramą (wał-klin-wpust-jarzmo/ szyna-cięgno-panel)

Kontrola stanu izolacji przewodów elektrycznych

Kontrola stanu przewodu spiralnego

Kontrola położenia wyłączników krańcowych

Kontrola stanu jednostki sterującej

Kontrola działania bezpieczników - wyłączników krawędziowych

Kontrola zatrzymania bezpieczeństwa (foto, OSE, wył. przeciążeniowy, wył. krawędziowe)

Kontrola systemu awaryjnego odryglowania

Kontrola sił zamykania i ortwierania zgodnie z obowiazujacymi normami

Uwaga: okres gwarancji na napęd określa karta gwarancyjna określonego napędu dołączona do opakowania napędu wraz z instrukcją obsługi! W zależności od rodzaju napędu gwarancja na napęd wynosi 2 lub 5 lat co precyzuje odrębna karta 
gwarancyjna. Ze względu na szerokość oferty na automatykę BiG TOR; w powyższej tabeli kontroli punktów serwisowych ujęto jedynie wspólne punkty serwisowe dla bramy i napędu! Prosimy przestrzegać zaleceń karty gwarancyjnej napędu dołączonej 
do odpowiedniego napędu. 
W przypadku działań korygujących zakres tych działań należy zarejestrować na kolejnej stronie!
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Karta Kontrolna Potwierdzenia Jakości Wykonania Bramy BiG TOR
/INTEGRALNA CZEŚĆ KARTY GWARANCYJNEJ BRAMY BiG TOR, PRZEZNACZONA DO KOMUNIKACJI 

MIĘDZY INSTALATOREM BRAMY PO STRONIE PRZEDSTAWICIELA PRODUCENTA a BiG TOR/

8

Szanowny Instalatorze bramy BiG TOR! 
Jest nam niezwykle miło, że montuje Pan właśnie naszą bramę. To w naszej spółce mądrością swoich głów i potem naszych rąk każdy 
z nas dołożył wielu starań by produkt, który oto ma Pan przed sobą był przyjazny w montażu, bezawaryjny i komfortowy w eksploatacji. 

Niniejsza brama o numerze …………………………..………….  została przez nas wykonana z najwyższą pieczołowitością: 

ZGŁOSZENIE REKLAMACYJNE PODCZAS MONTAŻU BRAMY
Niniejszym zgłaszam następujące niezgodności wykonania niniejszej bramy: 

Kompletację podzespołów przeprowadził:

Podpis: Podpis:

Data: Data:

Kontrolę kompletacji przeprowadził:

Adnotacje o pozytywnie przeprowadzonej kontroli jakości produkcji, pozytywnie przeprowadzonej kontroli braku zarysowań płata oraz 
kompletności pakowania uszczelek znajdują się na opakowaniach płata. Dla zapewnienia najwyższych reżimów technologicznych 
zarówno proces kompletacji jak i pakowania bramy przed wysyłką jest dokumentowany także wizualnie, a odpowiednia dokumentacja 
kontrolna i/lub fotograficzna jest dostępna w naszym archiwum Zakładowej Kontroli Produkcji.
Przypominamy, że BiG TOR nie ponosi odpowiedzialności za zagubienia części dostawy oraz uszkodzenia wynikające z niewłaściwego 
obchodzenia się z produktem w trakcie montażu lub transportu własnego na miejsce budowy po stronie Dealera. Dlatego ew. 
uszkodzenia transportowe oraz reklamacje kompletności dostawy są honorowane na podstawie adnotacji nanoszonych na 
dokumentach transportowych BiG TOR w obecności kierowcy.  
Jeżeli jednak podczas montażu naszej bramy stwierdził Pan jakąkolwiek nieprawidłowość lub wyraża Pan chęć zasugerowania nam 
jakiejkolwiek innowacji, uprzejmie zapraszamy do kontaktu z BOK. Ponadto w przypadku jakiejkolwiek wady wykonawczej lub błędu 
kompletacji stwierdzonego podczas montażu prosimy przesłać niniejsze pismo jako zgłoszenie reklamacyjne. Wówczas wymienione 
materiały udostępnimy niezwłocznie, przy czym nasze stanowisko w zakresie uznania reklamacji lub odrzucenia zgłoszenia 
reklamacyjnego jako niezasadne (co oznacza refakturowanie kosztów podjętych czynności), przedstawimy w ciągu 14 dni od 
otrzymania niniejszego pisma, pod warunkiem Państwa pisemnej akceptacji zaproponowanego sposobu rozpatrzenia zgłoszenia 
reklamacyjnego. 

Niniejszym pismem akceptuję przedstawione warunki rozpatrzenia zgłoszenia zgodnie 
z Ogólnymi Warunkami Współpracy zawartymi w odpowiednim Cenniku Wyrobów BiG TOR

Data i podpis
Pieczęć firmowa Przedstawiciela Producenta, 

który zakupił bramę celem jej sprzedaży i montażu u Klienta.  

Rejestr napraw i czynności serwisowych

L.p.
Data

liczba cykli
Opis wykonywanych czynności.

Pieczęć i podpis
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