
Fedezze fel a  
SOMMER Önre szabott világát!
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Amikor egy zseniális technikai ötlettel és szakadatlan fejlesztésekre 
való belső késztetéssel elindult a SOMMER története, még senki nem 
gondolta, hogy 40 év múltán SOMMER cégcsoport Európa vezető 
kapumeghajtás gyártói közé fog emelkedni.

Cégpolitikánk célja 40 éve változatlanul meghajtásaink és 
rádiótávirányító rendszereink professzionális színvonalra történő 
fejlesztése és gyártása,  minden esetben a vevői igények elsődleges 
figyelembevételével. 

ÖRÖMMEL VESSZÜK AZ ÖN ÉRDEKLŐDÉSÉT SZÁMÍTHAT RÁNK

Meghajtásaink kivétel nélkül  rendszeresen ellenőrzött TÜV/GS 
minősítéssel rendelkeznek, illetve független intézetek által minősítésre 
kerülnek. A biztonságot  folyamatosan, a jogszabályokban előírtak 
szerint ellenőrizzük és ezeket az ellenőrzéseket dokumentáljuk. 
A SOMMER cég Németországban a DIN EN ISO 9001 szerint 
minősítve van. Ön biztos lehet benne, hogy termékeink és 
szolgáltatásunk a legmagasabb elvárásoknak is megfelelnek.

A SOMMER- rel minden időben megbízható partnerre tehet szert. Előnyeink:

A nagyfokú vevői elégedettség a jelenben is és a jövőben is legfőbb 
hajtóerőnk lesz.

A SOMMER  termékekkel minden automatizálható és komfortosan, 
rádiótávirányítással vezérelhető. Műszaki megoldásaink és széles 
termékpalettánk maximálisan biztosítja Önnek mindazt, amit csak 
kaputechnikai termékek nyújthatnak. 
Ismerjen meg minket és győződjön meg saját maga termékeink 
minőségéről, szolgáltatásainkról, a  „SOMMER életérzés”-ről.

• Megbízhatóság és hosszú élettartam
• Egyszerű kezelhetőség és biztonságos használat
• Gyors szerelhetőség
• Robosztus technika
• Kiváló ár-érték arány
• Egyszerű és gyors hálózati bekötés (villásdugó)
• Problémamentes beépíthetőség
• Modern formatervezés
• Minden kényelmesen rádiótávirányítással működtethető
• Kiemelkedő ügyfélszolgálat



base+ pro+

tiga tiga+
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Mint Európa egyik vezető garázskapu meghajtás gyártója, a 
SOMMER Önnek mindenféle kaputípushoz a legmegfelelőbb
meghajtást kínálja.

Különlegesen fejlett technológia, ami milliószámra bizonyított: 
minden garázskapu meghajtásunk a SOMMER által kifejlesztett 
speciális elven működő mozgó motorkocsival van szerelve. 

A GYÁRTÁSI TITKUNK, AMIVEL ÖNNEK KÜLÖNLEGES 
MINŐSÉGET TUDUNK NYÚJTANI:
a motorkocsi egy, a sínben oldalt megfeszített láncon mozog, így az 
erő közvetlenül a kapupanelre kerül át. Ezáltal a meghajtásra nem 
hat felesleges súrlódási terhelés, aminek köszönhetően a SOMMER 
meghajtások élettartama és ereje a piacon kapható más megol-
dásokhoz képest azok sokszorosa (akár 125.000 nyitási ciklus) és 
büszkén vállaljuk  rá az 5 év teljeskörű garanciát. Ezen felül minden 
hajtóművünket gyártást követően egyesével élesben is leteszteljük 
még csomagolás előtt, hogy Ön tökéletes minőséget kapjon!

Számtalan beépítési lehetőség: a „pro+” legnagyobb 
darabszámban értékesített meghajtásunk egyesíti a mozgó 
motorkocsi és az univerzális beépíthetőség előnyeit. 
Igény szerint a vezérlésház kerülhet a mennyezetre, a kapura, a 

MITŐL SPECIÁLIS A SOMMER MEGHAJTÁS?

kapu mögé, vagy pedig a kapu mellé az oldalfalra – a  „pro+” 
mindezt tudja! A különálló vezérlésháznak köszönhetően a vezérlés 
egyszerűen és felhasználóbarát módon közvetlenül a rendelkezésre 
álló hálózati aljzatba csatlakoztatható.
Biztonságos. Az érzékeny automatikus akadályérzékelő késlekedés 
nélkül visszanyitja a kaput, megakadályozva a személyi sérülést 
vagy ingóságban okozott kárt.
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1) Ez a funkció nem minden meghajtásnál érhető el.  
2) Akkor érvényes, ha az EN 12453 erőértékei betartásra kerülnek

… legyen szó 12 méter széles vagy akár 800 kg tömegű kapuról. 
Az erős, de esztétikus SOMMER tolókapu meghajtások illeszkednek 
a családi házas, de akár az ipari környezetbe is.

Egyszerű szerelhetőség: a telepítés és az elektromos bekötés 
is egyszerűen és problémamentesen elvégezhető.  Így például 
a csatlakoztatott biztonsági élvédelmet valamint az infrát is 
automatikusan felismeri a vezérlés.

Biztonság minden helyzetben: az élekre nem szükséges aktív 
élvédelmet felszerelni². A beépített és teljesen automatikusan 
működő erőtanulás és akadályérzékelés ugyanis a megfelelő 
érzékenység mellett biztosítja, hogy egy esetleges akadály esetén 
azonnal megálljon és visszanyisson a meghajtás.

Számtalan csatlakozási lehetőség és kiegészítő funkciók:
Tolókapu meghajtásaink többek között rendelkeznek „Vész Állj”, 
fénysorompó, figyelmeztető lámpa, és élvédelem számára is 
csatlakoztatási lehetőséggel. Beállítható kiegészítő funkciók: pl. 
a részleges nyitás, Totman üzemmód, személybejáró funkció, 
automatikus, illetve  fél automatikus zárás, beállítható figyelmeztetési 
idő a  működés előtt, stb.

MINDENT MOZGÁSBA HOZUNK

Még több telepítési komfort: 

a mozgásirányokat DIP kapcsoló 

segítségével lehet felcserélni1) 

vagy a működést LED kijelző 

visszajelzésével ellenőrizni.1)

Kézi kireteszelés: a SOMMER 

tolókapu meghajtásokat a 

kapu bármely helyzetében ki 

lehet reteszelni és bármely más 

helyzetben vissza lehet zárni.

A minőségi műanyag bevonatú fém 

fogaslécek biztosítják az egyenletes 

kapumozgást és a halk működést. 

A fogasléc igény szerint műanyag 

bevonattal, ill. tüzihorganyzott acél 

kivitelben is megrendelhető.

RUNner RUNner+

STArter+SP 900
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Termékkínálatunkban magánházakhoz és ipari környezethez is 
megtalálja a megfelelő meghajtást. A SOMMER szárnyaskapu 
meghajtások akár 7 méter széles, vagy 1100 kg-os kapuszárnyat 
is biztonsággal mozgatnak. Még a teljes felületén zárt kapuszárny 
sem jelenthet akadályt. Mindazt kínáljuk Önnek, ami egy igazán jó 
meghajtással vele jár.

Megbízható technika: több, mint 100.000  SOMMER meghajtás 
került már beépítésre a 40 év alatt.

Gyorsan felszerelhető: egyszerű, semmi sincs szükségtelenül 
túlkomplikálva – a meghajtás, az elektromos bekötések, és a vezérlés 
programozása is mind egyértelműen felhasználóbarát.

Flexibilitás: a Twist meghajtás karoknál nincs jobbos vagy balos 
kialakítás, így bármelyik oldalra szerelhetők.

Sokféle programozási lehetőség: pl. szabadon beállítható 
személybejáró funkció és akadályérzékelés funkció, a kapuszárnyak 
sebességének karonkénti beállítása, illetve a definiált működtetés 
Nyit / Stop / Zár funkciója.

TÁRJUK SZÉLESRE A KAPUT

Különféle beépítési helyzetek különféle vasalatokat 
igényelnek: a SOMMER minden helyzethez kínál oda 
illő vasalatot. A tüzihorganyzott kiviteltől egészen a 
rozsdamentesig, akár még az emelkedő nyitáshoz is 
rendelkezünk megfelelő vasalattal.

twist 200 E

twist 350

twist UG

twist 200 EL

twist XL

twist AM

twist 350

*akkuval bővíthető *akkuval bővíthető
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… és mindezt pár másodperc alatt. Akár gépkocsi beállót, akár 
ipartelepet, vagy parkolót kell lezárni, a SOMMER sorompóinkkal és 
parkolóőreinkkel minden esetben rendelkezésére áll az igényeinek 
megfelelő megoldás.

Sorompók: a gyors és egyszerű telepíthetőség itt is éppenolyan 
fontos, mint garázs- illetve kertkapu meghajtásainknál. 
Ezért jobbra, illetve balra záródó kialakítással szállítjuk őket, hogy 
az építkezésen ne legyen szükség átépítésre. A meghajtás vezérlése 
betűzhető és szervizbarát, a SOMMER rádióvevő gyárilag beépítésre 
kerül. Minden sorompónk megfelel a legmagasabb biztonsági szintű 
üzemi erőkre vonatkozó EN 12453 előírásainak, melyről a túlterhelés 
védelem és a kézi kireteszelhetőség is gondoskodik.

Számtalan bekötési lehetőség (pl. tűzriasztó, akkumulátorcsomag, 
hurokdetektor, jelzőlámpa). A 2020. 09. után gyártott (01.20 
szoftver verziójú) sorompók már SOMweb kompatibilisek, azaz 
okoskészülékkel vezérelhetők, akár korlátlan felhasználóval. 
Ha szeretné, Önnek nincs szüksége többé távirányítókra. Az 
admin felületről 0-24 távolról engedélyezheti és szabályozhatja 
a felhasználók jogosultságait, valamint visszakövetheti az 
eseményeket.

MEGAKADÁLYOZZÁK AZ 
ILLETÉKTELEN BEHAJTÁST

ASB-5507A

ASB-6010A

ASB-5014A

ASB-6010
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Meglepődik, mennyi mindent lehet a SOMMER rádió távvezérlés 
rendszerrel működtetni.

Annak az időnek már rég vége, mikor Önnek az árnyékolóját, 
garázskapuját és egyéb hajtóműveit (pl. locsolórendszerét) 
nehézkesen kézzel kellett nyitnia és zárnia. Rádiórendszereink, a 
Somloq és a SOMloq2 ezeket a feladatokat olyan egyszerűvé teszik 
Önnek mint még soha. Mindkét rendszerünk az extrém biztonságos 
ugrókódos rendszert használja.

•  A rádiófrekvenciát rövid sugárzási ideig használják, ezzel 
biztosítva a pontos és zavarmentes parancsátvitelt.

•  Optimális védelmet biztosít a különféle kódfeltörési technikák 
ellen, így hatásosan akadályozza meg az illetéktelenek 
behatolását rendszereinkbe.

Megbízhatóság és formatervezés, a legmagasabb szinteken
A SOMMER Somloq és a SOMloq2 rádiójele megkülönbözteti a 
saját távirányítók és rádióvevők kommunikációját, így soha nem 
zavarja meg egyéb, a környezetben aktív rádióadó működése.
A formatervezésnél is hasonlóan nagy hangsúlyt fektetünk a 
legmagasabb minőségi elvárásoknak.
Egyedi feliratozású távirányítók is rendelhetők.

AZ IRÁNYÍTÁS AZ ÖN KEZÉBEN VAN

Pearl, Pearl Vibe Pearl Twin

Pearl Status

Telecody+

Slider+, Slider Vibe

SOMtouch fali nyitó
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ENTRApin+
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...az Ön garázskapujához és kertkapujához. 

A SOMMER számára  az Ön biztonsága az elsődleges. 
Ezért világszinten is csúcsbiztonságos okos garázs- és kapunyitót 
forgalmazunk, két változatban. Egyik sem kéri el és nem tárolja 
a személyes adatait, mert nem felhő alapú. Ezek a készülékek 
kizárólag az Ön hálózatához, a saját otthoni wifi-jéhez 
csatlakoznak. Hangvezérléssel működtethetők mobilról, PC-ről, 
tabletről, okosóráról.

SOMweb: 

• A SOMMER rádiótechnika segítségével kommunikál a 
hajtóművel.

iSMARTGATE: 

• bármely típusú hajtóműhöz kompatibilis, nem kizárólag a 
SOMMER termékeihez.  
Egy plusz mechanikai érzékelő segítségével a kapu helyzetét 
figyeli.

OKOSOTTHON KIEGÉSZÍTŐK...

A SOMMER beléptetőrendszerek megbízható megoldások sorát 
kínálják. Kapukat és bejáratokat nyithatunk kulcs és belépőkártya 
nélkül, egy Ön által kiválasztott tetszőleges számkombinációval, 
vagy éppen az ujjlenyomatával. Így Ön csak a jogosultsággal 
rendelkező személyek belépését lehetővé tévő, megbízható 
rendszernek lehet birtokosa. Irodához, vagy akár magánházhoz is 

ajánljuk.

INTELLIGENS MEGOLDÁSOK, MÉG 
TÖBB BIZTONSÁGGAL
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A magyar leányvállalatnál ugyanúgy, mint a német anyacégnél hisszük, 
hogy csak magas minőségű, folyamatosan továbbfejlesztett termékekkel 
lehet egy vállalkozás hosszú távon eredményes. 

Ezért Magyarországon a garázskapuk új generációját megalkotva, 
létrehoztuk Önnek a SOM-TOR márkát. 
Minőségi német meghajtás és a legmodernebb kapuvasat együtt, a 
SOMMER cégcsoporttól. 

• Német minőség - akár 10 év garancia
• Hatalmas választék
• Luxus felszereltség alapáron
• Esztétikus rugóeltakaróval
• Speciális beépítésekre is gyors megoldások
• Igényes kivitelben, kívül-belül azonos színben is kérhető, az Európában 

egyedülálló DURAPRINT technológiával
• Azonos kivitelű mellékajtó rendelhető hozzá
• Akár teljesen egyedi designnal

EGYEDI GARÁZSKAPUK - A 
LEGMAGASABB FELSZERELTSÉGGEL

https://www.sommer.hu/som-tor
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Termékeink értékesítését szerződött viszonteladó partner-
hálózatunkon, azaz SOMMER Márkakereskedőinken keresztül 
végezzük, akik az ország egész területén Partnereink és Ügyfeleink 
rendelkezésére állnak.

Filozófiánk sikerét mutatja, hogy Magyarország meghatározó 
kapugyártóinak is a SOMMER a beszállítója meghajtások és a 
legmagasabb minőségű vasalatok terén.

Budapesti képviseletünkön található bemutatótermünkben minden 
termékünk működés közben megtekinthető. Oktatótermünkben 
szakembereknek lehetőség van képzéseken résztvenni, ahol 
információkat, szerelési és értékesítési tippeket adunk.

A SOMMER csapata minden időben az Ön rendelkezésére áll. 
Biztos lehet abban, hogy nálunk Ön az első osztályú termék mellé 
első osztályú szolgáltatást kap.

Keresse termékeinket Márkakereskedőinknél!

SZOLGÁLTATÁS… NÁLUNK CSUPA 
NAGYBETŰVEL VAN ÍRVA

www.sommer.hu
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SOMMER KAPUTECHNIKA KFT.
1214 BUDAPEST  |  II. RÁKÓCZI FERENC ÚT 277.
TEL. +36 1 277 4272  |  FAX +36 1 276 4439 
INFO@SOMMERKFT.HU  |  WWW.SOMMER.HU

SOMMERGMBH SOMMERHUNGARY

A  cégcsoport további tagjai:


