
SOMMER garázskapu meghajtások-
minőség és komfort az Ön otthonában

Számtalan felhasználási terület:
A SOMMER garázskapu meghajtások a következő kaputípusokhoz használhatóak:
  Szekcionált kapu
 Billenő kapuk
  Tetőkövető kapuk
 Oldalszekcionált kapuk
  Szárnyas kapuk

Fejlett technológia
Garázskapu meghajtásaink kivétel nélkül a SOMMER által kifejlesztett mozgó 
motorkocsival vannak gyártva. A motorkocsi egy megfeszített láncon mozog, 
ezáltal nincsen súrlódási veszteség és nincsen erőveszteség, ami a körbefutó láncos 
rendszereknél egyébként megszokott. Ez a meghajtás kímélő technológia biztosítja 
meghajtásaink nagy élettartamát és minimális kopását.

Ezen kívül a meghajtás teljesen karbantartásmentes. A láncot nem szabad olajozni, 
ezáltal nem kerül olajfolt az autóra, illetve a kapulapra sem. 

Bevizsgált minőség a legnagyobb biztonságért -– „Made in Germany”
Garázskapu meghajtásaink a legszigorúbb előírások szerint lesznek minősítve. Ezáltal lehet Ön tökéletesen  
biztos, hogy termékeink a legmagasabb minőségi színvonalat képviselik – természetesen „Made in Germany”

  Az automatikus akadályérzékelés garantálja a maximális védelmet.
   Esetleges akadály érzékelésekor azonnal visszanyitja a kaput és ezáltal gondoskodik arról, hogy  
   senki és semmi ne szoruljon a kapu alá.

 Az önzáró motor egy effektív betörésvédelmet biztosít.
   Ezért semmilyen kiegészítő zárszerkezetre nincsen szükség!

  Az egyedi kireteszelő rendszer segítségével a meghajtás bármely 
   helyzetében a kapunak kioldható és bármelyik másik helyzetében a 
   kapunak visszazárható, így az ön garázsa egy esetleges áramszünet esetén 
   is mindig zárva lesz!



Termékpalettánk áttekintése

duo vision különálló vezérlésház  

beépített világítással és nyomó-

gombbal

A sokoldalú meghajtás, közepes kapukhoz:

sprint evolution

Előnyei: 
 nemes formatervezés elegáns fekete színben
  550N illetve 800N max. húzó és tolóerő, amivel 4 illetve 5,5 m2  
széles kapukat is működtethetünk
  Részben előszerelt rendszer, így a helyszínen gyorsan és könnyen  
készre szerelhető
  Energiatakarékos energiafelhasználás

(1) (2) (3)

A duo vision vezérlésházának beépítési példái: hátsó (1); felső (2); első (3)

Az igazán erős meghajtás a nehéz kapukhoz egészen 8 méteres kapuszélességig:

marathon SL

Előnyei:

 1100N max húzó és tolóerő, akár 8 m széles kapukhoz is

  112 rádió programhely (800N és 1100N változatoknál  448 programhelyes változatban is)

   Energiatakarékos toroid trafókkal

SOMMER rádiórendszer- – 

Komfort gombnyomásra

rádió rendszerünk gondoskodik a zavarmentes 

és biztos jelátvitelről, illetve az FM 868,8 MHz  

freqvencia további komfortot biztosít. 

Esőben, hóban vagy akár sötétben, is az autója biz-

tonságából nyithatja garázskapuját.

Előnyei:

  különálló vezérlésház, ezáltal egyszerű, gyors üzembe helyezhetőség, mivel az oldalfalon  

egy  már rendelkezésre álló fali csatlakozóba bedugaszolható

 800N max húzó és tolóerő amivel akár 5,5 m2  széles kapukat is működtethetünk

  A meghajtás erőssége és a sínegység hosszúsága tökélete 

sen a helyi adottságok szerint választható

A kis kecses meghajtás könnyű és közepes kapukhoz akár 5,5 méter kapuszélességig:

látogassa meg honlapunkat: www.ecotor.hu
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