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Üdvözöljük

A GLG OLASZORSZÁG 

VEZETŐ GYORSKAPU 

GYÁRTÓJA A NÉMET 

SOMMER HAJTÓMŰVEIVEL 

SZERELI KAPUIT ÉS 

SZÁLLÍTJA VILÁGSZERTE.

A GLG-SOMMER szoros együttműködésének köszönhetően 

Ön a magyarországi SOMMER képviseleten keresztül rendkí-

vül kedvező feltételekkel jut hozzá a prémium kategóriás GLG 

gyorskapukhoz és dokkolórendszerekhez.

Közvetlenül biztosítjuk a kapu és a hajtómű műszaki támogatását 

és folyamatos alkatrészellátást az Ön vállalkozása számára! 

A sztenderd háromfázisú hajtóművek mellett (0,8 m/s sebesség) 

mellett a frekvenciaváltóval szerelt egyfázisú SOMMER meghajtá-

sok (akár 2,2 m/s nyitási sebesség) is elérhetők.

A katalógusban bemutatott legnépszerűbb modelleken felül a GLG 

teljes választékát forgalmazzuk SOMMER Márkakereskedőinknél.

Minden kapu kérhető egyedi méretben, színben, céglogóval vagy 

akár fotónyomattal is.

Méretre gyártás, leszállítás,  egyszerű összeszerelés, megbízható 

minőségben.

 

WWW.SOMMER.HU 

SOMMER MÁRKAKERESKEDÉSEK

Sommer partner üzleteink
Sommer márkakereskedőink
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ALUMINA ZIP SMCD Light Curtain

PRÉMIUM KAPU TÖBBKAMRÁS 

ELOXÁLT ALUMÍNIUM 

PROFILRENDSZER, 

ZIP ÖNJAVÍTÓ PONYVA, 

FREKVENCIAVÁLTÓS HAJTÓMŰ 

AKTÍV FÉNYFÜGGÖNY

• Eloxált alumínium szerkezet

• „ZIP” önjavító fólia, 900 gr/m2, egy ablaksorral

• Frekvenciaváltós egyfázisú (230V) hajtómű

• Rendelhető max. kapuméret: 5,0 x 5,0 m

• Nyitási sebesség: akár 2,2 m/sec (beállítható), lágy indítás és 

megállás 

• Zárási sebesség: 0,8 m/sec (beállítható), lágy indítás és megállás 

• Többnyelvű SOMMER „GIGAcontrol A” kijelző

• Aktív fényfüggöny

• LED-s sárga figyelmeztető lámpa

• Kurblis szükségkioldás (a motorfék áramszünet esetén behúz)

• Szélterhelés EN 12-424 szerinti  2. osztály (100 km/h)

• Keret mellé szerelt hajtómű

STANDARD SZÍNVÁLASZTÉK
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Kapu szélesség (cm) Ablakok száma (szé x ma)

2300 - ig 1  (1100 x 300)

2300 - 3200 2  (850 x 300)

3200 - 4500 3  (850 x 300)

4500 felett 4  (850 x 300)

Szabad átjáró szélesség

Sz
ab

ad
 á

tj
ár

ó 
m

ag
as

sá
g
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ROLLIZIP Food & Pharma

SPECIÁLIS ÉLELMISZERIPARI 

KÖRNYEZETBE ALKALMAS, 

KÖNNYEN FERTŐTLENÍTHETŐ,

NAGY SEBESSÉGŰ 

KORRÓZIÓÁLLÓ 

GYORSKAPU

• Keretszerkezet PE500 polietilénből és AISI 304 korrózióálló rozs-

damentes acélból.  IP67 -es biztonsági eszközökkel mosható és 

fertőtleníthető 

• „ZIP” önjavító fólia, 900 gr/m2, egy ablaksorral

• Speciális szellőzőhálós változatban is kérhető

• Frekvenciaváltós egyfázisú (230V) keret mellé szerelt hajtómű

• Opcionális UPS akkucsomag, áramkimaradás esetén való 

működéshez

• Többnyelvű SOMMER „GIGAcontrol A” kijelző

• Rendelhető max. kapuméret: 5,0 x 5,0 m

• Nyitási sebesség: akár 2,2 m/sec (beállítható), lágy indítás és megállás 

• Zárási sebesség: 0,8 m/sec (beállítható), lágy indítás és megállás 

• Fénysorompó (opcionálisan fényfüggönnyel is szállítható)

• Szélterhelés EN 12-424 szerinti  2. osztály (100 km/h)

STANDARD SZÍNVÁLASZTÉK
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Kapu szélesség (cm) Ablakok száma (szé x ma)

2300 - ig 1  (1150 x 300)

2300 - 3200 2  (850 x 300)

3200 - 4500 3  (850 x 300)

4500 felett 4  (850 x 300)
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Szabad átjáró szélesség Szabad átjáró szélesség

1000

21
50

Opcionális menekülési úttal
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ROLLIZIP SMCD Light Curtain

GALVANIZÁLT ACÉL 

PROFILRENDSZER, 

ZIP ÖNJAVÍTÓ PONYVA, 

FREKVENCIAVÁLTÓS HAJTÓMŰ 

AKTÍV FÉNYFÜGGÖNY

•  Galvanizált acél szerkezet

• „ZIP” önjavító fólia, 900 gr/m2, 1 ablaksorral, menekülési útvonallal 

• Rendelhető max. kapuméret: 5,0 x 5,0 m

• Frekvenciaváltós egyfázisú (230V) hajtómű

• Nyitási sebesség: akár 2,2 m/sec. (beállítható), lágy indítás és 

megállás

• Zárási sebesség: 0,8 m/sec. (beállítható), lágy indítás és megállás

• Többnyelvű SOMMER „GIGAcontrol A” kijelző

• Aktív fényfüggöny

• LED-es sárga figyelmeztető lámpa

• Kurblis szükségkioldás (a motorfék áramszünet esetén behúz)

• Szélterhelés EN-12424 szerinti  2. osztály (100 km/h)

• Keret mellé vagy keretre szerelt hajtómű

STANDARD SZÍNVÁLASZTÉK



9

Opcionális menekülési úttal

Kapu szélesség (cm) Ablakok száma (szé x ma)

2300 - ig 1  (1150 x 300)

2300 - 3200 2  (850 x 300)

3200 - 4500 3  (850 x 300)

4500 felett 4  (850 x 300)

1000

21
50
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Szabad átjáró szélességSzabad átjáró szélesség

KAPUKERETRE SZERELT, VAGY
KAPUKERET MELLÉ SZERELT MOTORRAL

KAPUKERETRE SZERELT, VAGY
KAPUKERET MELLÉ SZERELT MOTORRAL
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ROLLIZIP SM Basic

GALVANIZÁLT ACÉL 

PROFILRENDSZER, 

ZIP ÖNJAVÍTÓ PONYVA, 

FREKVENCIAVÁLTÓS HAJTÓMŰ 

FOTOCELLA

•  Galvanizált acél szerkezet

• „ZIP” önjavító fólia, 900 gr/m2

• Rendelhető max. kapuméret: 5,0 x 5,0 m

• Frekvenciaváltós egyfázisú (230V) hajtómű

• Nyitási sebesség: akár 2,2 m/sec. (beállítható), lágy indítás és 

megállás

• Zárási sebesség: 0,8 m/sec. (beállítható), lágy indítás és megállás

• Többnyelvű SOMMER „GIGAcontrol A” kijelző

• Fotocella

• LED-es sárga figyelmeztető lámpa

• Kurblis szükségkioldás (a motorfék áramszünet esetén behúz)

• Szélterhelés EN-12424 szerinti  2. osztály (100 km/h)

• Keret mellé vagy keretre szerelt hajtómű

STANDARD SZÍNVÁLASZTÉK
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Opcionális menekülési úttal

Kapu szélesség (cm) Ablakok száma (szé x ma)

2300 - ig 1  (1150 x 300)

2300 - 3200 2  (850 x 300)

3200 - 4500 3  (850 x 300)

4500 felett 4  (850 x 300)

1000

21
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Szabad átjáró szélességSzabad átjáró szélesség

KAPUKERETRE SZERELT, VAGY
KAPUKERET MELLÉ SZERELT MOTORRAL

KAPUKERETRE SZERELT, VAGY
KAPUKERET MELLÉ SZERELT MOTORRAL
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ROLLIGO Digit Basic

GYORS, BIZTONSÁGOS, 

IDEÁLIS ÁR-ÉRTÉK ARÁNY, 

HÁROMFÁZISÚ HAJTÓMŰ 

FOTOCELLA

•  Galvanizált acél szerkezet

• Polieszter fólia, 900 gr/m2, 1 ablakkal

• Rendelhető max. kapuméret: 4,5 x 4,5 m

• Állandó sebességű háromfázisú (380 V) hajtómű (0,8 m/sec)

• Többnyelvű SOMMER „GIGAcontrol A” kijelző

• Fotocella

• LED-es sárga figyelmeztető lámpa

• Kurblis szükségkioldás (a motorfék áramszünet esetén behúz)

• Szélterhelés EN-12424 szerinti  1. osztály (80 km/h)

• Keret mellé vagy keretre szerelt hajtómű

STANDARD SZÍNVÁLASZTÉK
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KAPUKERETRE SZERELT, VAGY
KAPUKERET MELLÉ SZERELT MOTORRAL

KAPUKERETRE SZERELT, VAGY
KAPUKERET MELLÉ SZERELT MOTORRAL
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VERTIGO Digit Basic

BIZTONSÁGOS, KEDVEZŐ 

ÁRFEKVÉSŰ, 

HÁROMFÁZISÚ HAJTÓMŰVEL, 

FOTOCELLÁVAL, 

INTENZÍV SZÉLTERHELÉSHEZ 

ÉS EXTRÉM NAGY

NYÍLÁSOKHOZ

•  Galvanizált acél szerkezet

• Polieszter fólia, 900 gr/m2, 1 ablaksorral

• Rendelhető max. kapuméret: 8,0 x 8,0 m

• Állandó sebességű háromfázisú (380 V) hajtómű (0,8 m/sec)

• Többnyelvű SOMMER „GIGAcontrol A” kijelző

• Fotocella

• LED-es sárga figyelmeztető lámpa

• Kurblis szükségkioldás (a motorfék áramszünet esetén behúz)

• Szélterhelés EN-12424 szerinti  2. osztály (100 km/h)

• Keret mellé vagy keretre szerelt hajtómű

STANDARD SZÍNVÁLASZTÉK
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Szabad átjáró szélesség

KAPUKERETRE SZERELT, VAGY
KAPUKERET MELLÉ SZERELT MOTORRAL

KAPUKERETRE SZERELT, VAGY
KAPUKERET MELLÉ SZERELT MOTORRAL
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ROLLIZIP Digit BT Low Temp

SZIGETELT

ÖNJAVÍTÓ KAPU

INTENZÍV IGÉNYBEVÉTELRE

ALACSONY HŐMÉRSÉKLETŰ 

TEREK ZÁRÁSÁRA.

A KAPUFÓLIA KERETBEN 

MOZGÓ ZIP ÉLE ÉS A HAJTÓMŰ 

ELEKTROMOSAN FŰTÖTT

•  Galvanizált acél szerkezet

• „ZIP” önjavító fólia, 900 gr/m2, 1 ablaksorral, menekülési útvonallal

• Rendelhető max. kapuméret: 4,0 x 4,0 m 

• “ZIP” csúszka beépített, folyamatosan működő fűtőszállal

• Frekvenciaváltós egyfázisú (230V) hajtómű

• Hajtómű fűtésszabályozó elektronikával

• Nyitási sebesség: akár 2,2 m/sec. (beállítható), lágy indítás és 

megállás

• Zárási sebesség: 0,8 m/sec. (beállítható), lágy indítás és megállás

• Többnyelvű SOMMER „GIGAcontrol A” kijelző

• Fotocella

• LED-es sárga figyelmeztető lámpa

• Kurblis szükségkioldás (a motorfék áramszünet esetén behúz)

• Szélterhelés EN-12424 szerinti  2. osztály (100 km/h)

• Keret mellé vagy keretre szerelt hajtómű

STANDARD SZÍNVÁLASZTÉK
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Kapu szélesség (cm) Ablakok száma (szé x ma)

2300 - ig 1  (1150 x 300)

2300 - 3200 2  (850 x 300)

3200 - 4500 3  (850 x 300)

4500 felett 4  (850 x 300)
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Szabad átjáró szélességSzabad átjáró szélesség

KAPUKERETRE SZERELT, VAGY
KAPUKERET MELLÉ SZERELT MOTORRAL

KAPUKERETRE SZERELT, VAGY
KAPUKERET MELLÉ SZERELT MOTORRAL
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Hajtómű motor és központi egység

Változtatható 
sebesség

 (max. 2,2 m/s) 
Encoderes végállások  

220 V egyfázisú

ALUMINA, ROLLIZIP 

GIGAspeed 

frekvenciaváltós

GIGAspeed 

frekvenciaváltós fűtéssel

GIGAspeed

sztenderd 

Változtatható sebesség
 (max. 2,2 m/s) 

Encoderes végállások
Fűtőrendszer  

220 V egyfázisú, hőfok szabályozós

ROLLIZIP BT

Egy 
sebesség

 (max.0,8 m/s) 
Encoderes végállások  

380 V háromfázisú

ROLLIGO, VERTIGO

Többnyelvű kijelző, 
programozás 3-as 
nyomógombbal

Plug & Play csatlakozók

Digitális vezérlő
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További fólia termékeink

FlexGO

Flexibilis lengőkapu kézi vagy automatikus 

nyitással. A legolcsóbb megoldás speciális 

vasúti célra vagy nagyméretű átjárókhoz..

StripGO

Flexibilis szalagfüggöny, a legolcsóbb 

megoldás a munkaterületek elválasztására, 

hang- és hőszigetelésére, illetve az átlagos 

felületű bejáratok, átjárók lezárására.

PolyGO

Sínen csúszó poliészter függöny, a leggaz-

daságosabb megoldás a kis forgalmú, nagy 

méretű nyílások zárására. 

A rugalmas ponyva tűzbiztonsági 2. osz-

tályba sorolt. Ideális kapu a munkaterületek 

elválasztására, hőgátlóként.
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Kiegészítők

RÁDIÓVEVŐ

FALI NYOMÓGOMB

TÁVIRÁNYÍTÓ

RADAR

VILLOGÓ LÁMPA

GIGAcontrollba 
betűzhető rádióvevő 
7000V002             

Pearl Twin
S11925-00001              GIGAcom ipari 

kódkapcsoló 
4038V000              

SOMup 4 
S11442-00001           

3-as fali nyomógomb 
S11102-00001         

3-as zárható fali nyomógomb 
S11466-00001     

Ipari kódkapcsoló 
4011V000           

RaDec-M 
egyrelés radar 
automatizáláshoz 
S11066-00001         

RAVE-D kétrelés 
szenzor, ipari 
10489-00001        

RAVE-D -hez 
PROGRAMOZÓ 
távirányító
S10490-00001      

LumiStrip
S11480-00001

LED villogó 
lámpa
5114V000            

LED izzó
10428V000            

TOVÁBBI KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEK A SOMMER ÁRLISTÁBAN !
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FÓLIA GYORSKAPU AJÁNLATKÉRŐ LAP

Ajánlatkérő cég neve :          ___________________________________________________
 
Kontakt személy neve :          ___________________________________________________
 
Kontakt személy mobil elérhetőség :       ___________________________________________________

Kontakt személy emailcím :                         ___________________________________________________
 

 
Nyílás méretei (Sz. / M.) :    _____  /  _____ mm

Nyílás feletti hely (szabad terület) :     _____________ mm

Nyílás melletti hely (JOBB oldal) :        _____________ mm

Nyílás melletti hely (BAL oldal) :          _____________ mm
         

FIGYELEM! Csak teljesen kitöltött ajánlatkérő lapot tudunk feldolgozni!
A kitöltött űrlapot beszkennelve a info@sommerkft.hu címre küldje! made by 



magyar disztribútora
w w w . s o m m e r . h u


