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max. 4,0 m szabad nyílásszélességhez 

 
| max. 325 kg kapusúlyhoz
| szabadalmaztatott rögzítési rendszer 
| minden C-profil előfúrt 
| különösen stabil és csendes futás a 8 görgős futófelületnek köszönhetően 
| német Wuppermann acél, S275 acélminőség 
| teljesen horganyzott C-profilok (az élek is horganyzottak) 
| kiváló minőségű horganyzás (270 g /m2)

 cikkszám: 17 10053
| csomag súlya: 44 kg

| *szett tartalma:

ALL-IN-ONE "S" TOLÓKAPU VASALATRENDSZER SZETT

Minden egy csomagban!*
Kiváló minőség!

A kompakt csomagolásnak köszönhetően nincs külön logisztikai költség! max. 4 m

2,85 m
44 kg

Nézze meg
 videónkat !

A 3000 mm 3200 mm 3400 mm 3600 mm 3800 mm 400 mm

max. kapusúly 325 kg 325 kg 325 kg 325 kg 325 kg 325 kg

B 900 mm 960 mm 1020 mm 1080 mm 1140 mm 1200 mm

C 1300 mm 1360 mm 1420 mm 1480 mm 1540 mm 1600 mm

D 270 mm 270 mm 270 mm 270 mm 270 mm 270 mm

F 130 mm 130 mm 130 mm 130 mm 130 mm 130 mm

ALL-IN-ONE TOLÓKAPU VASALATRENDSZER SZETT - 4 M

HU2021-12 A nyomdai hibák, tévedések és műszaki változtatások joga fenntartva.HU2021-12 A nyomdai hibák, tévedések és műszaki változtatások joga fenntartva.

A C profil feletti kapuszerkezet nem része a csomagnak!A szettben található 2 db C profil mérete 2800 mm /db. 
Szegecsanyával rögzíthető csavarokat tartalmaz. A szegecsanya nem része a csomagnak. 

Listaár: 165.000 Ft + ÁFA



4 5

max. 6,0 m szabad nyílásszélességhez 

 
| max. 600 kg kapusúlyhoz
| szabadalmaztatott rögzítési rendszer 
| minden C-profil előfúrt 
| különösen stabil és csendes futás a 8 görgős futófelületnek köszönhetően 
| német Wuppermann acél, S275 acélminőség 
| teljesen horganyzott C-profilok (az élek is horganyzottak) 
| kiváló minőségű horganyzás (270 g /m2)

 cikkszám: 17 10077
| csomag súlya: 127 kg

| *szett tartalma:

ALL-IN-ONE "M" TOLÓKAPU VASALATRENDSZER SZETT

max. 6 m

2,85 m
127 kg

Nézze meg
 videónkat !

Minden egy csomagban!*
Kiváló minőség!

A kompakt csomagolásnak köszönhetően nincs külön logisztikai költség!

A 4000 mm 4500 mm 5000 mm 5500 mm 6000 mm

max. kapusúly 500 kg 525 kg 550 kg 575 kg 600 kg

B 1200 mm 1350 mm 1500 mm 1650 mm 1800 mm

C 1860 mm 2010 mm 2160 mm 2310 mm 2460 mm

D 330 mm 330 mm 330 mm 330 mm 330 mm

F 330 mm 330 mm 330 mm 330 mm 330 mm

ALL-IN-ONE TOLÓKAPU VASALATRENDSZER SZETT - 6 M

HU2021-12 A nyomdai hibák, tévedések és műszaki változtatások joga fenntartva.HU2021-12 A nyomdai hibák, tévedések és műszaki változtatások joga fenntartva.

A C profil feletti kapuszerkezet nem része a csomagnak!A szettben található 3 db C profil mérete 2820 mm /db. 
Szegecsanyával rögzíthető csavarokat tartalmaz. A szegecsanya nem része a csomagnak. 

Listaár: 325.000 Ft + ÁFA



STArter S2+

| max. 8 méter mozgatási úthoz és max. 400 kg kaputömeghez

| max. 240 mm/s nyitási sebesség, mágneses végálláskapcsolók 
| 24V-os egyenáramú hajtómű, lágy indítás és megállás, akadályérzékelés utáni
    visszanyitás 
| 4 rádiócsatorna, Impulzus/részleges nyitás/def. nyitás/def. zárás
| 2 db zárási vagy nyitási irányba aktív biztonsági bemenet 
| riasztás (RWA) bemenet (tűzriadó esetén nyitja a kaput)
| aut. zárás és 2 különböző részleges nyitás helyzet
| hangszóró opció (figyelmeztetés automata záródáskor / betörési kísérlet esetén
   riasztás)

TOLÓKAPU HAJTÓMŰVEK*                               *Tolókapu hajtóműveink a csomagban infrát és 2 db távirányítót is tartalmaznak!

| max. 8 méter mozgatási úthoz és max. 400 kg kaputömeghez

| max. 285 mm/s nyitási sebesség, mágneses végálláskapcsolók 
| 24V-os egyenáramú hajtómű, lágy indítás és megállással és 
akadályérzékelés
   utáni visszanyitással
| aut. zárás és részleges nyitás funkció 
| elektromechanikus reteszelés (bármely kapu-
   helyzetben a megállást követően a retesz bezár)
| akku csomag csatlakoztatási lehetőség
| rendelhető hozzá kétféle magasságú oszlop (1,5m 
    és 2,1m) igény szerint rövidíthető

AJÁNLOTT FOGASLÉC "5829" 

| műanyag bevonatú acélmagvas
| 10x10 mm, 1 m hosszú 
| lefelé álló 6 rögzítőfül
| 4 modulos fogkiosztás 

HU2021-12 A nyomdai hibák, tévedések és műszaki változtatások joga fenntartva. HU2021-12 A nyomdai hibák, tévedések és műszaki változtatások joga fenntartva.
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Listaár: 145.000 Ft + ÁFA SP 900 hajtómű listaár: 170.000 Ft + ÁFA
 
Burkolóoszlop 1,5m: 70.000 Ft + ÁFA 
Burkolóoszlop 2,1m: 110.000 Ft + ÁFA 



RUNner

| max. 8 méter mozgatási úthoz és max. 600 kg kaputömeghez

| max. 210 mm/s nyitási sebesség, mágneses végálláskapcsolók 
| 24V-os egyenáramú hajtómű, lágy indítás és megállás, akadályérzékelés utáni
    visszanyitás 
| aut. zárás és részleges nyitás funkció
| akku csomag csatlakoztatási lehetőség

TOLÓKAPU HAJTÓMŰVEK*                               *Tolókapu hajtóműveink a csomagban infrát és 2 db távirányítót is tartalmaznak!

HU2021-12 A nyomdai hibák, tévedések és műszaki változtatások joga fenntartva.HU2021-12 A nyomdai hibák, tévedések és műszaki változtatások joga fenntartva.HU2021-12 A nyomdai hibák, tévedések és műszaki változtatások joga fenntartva.

| max. 12 méter mozgatási úthoz és max. 800 kg kaputömeghez

| max. 190 mm/s nyitási sebesség, mágneses végálláskapcsolók 
| 24V-os egyenáramú hajtómű, lágy indítás és megállással és akadályérzékelés
   utáni visszanyitással
| aut. zárás és részleges nyitás funkció
| akku csomag csatlakoztatási lehetőség

AJÁNLOTT FOGASLÉC "5829" 

| műanyag bevonatú acélmagvas
| 10x10 mm, 1 m hosszú 
| lefelé álló 6 rögzítőfül
| 4 modulos fogkiosztás 

Listaár: 170.000 Ft + ÁFA

RUNner+

Listaár: 190.000 Ft + ÁFA
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 SOMMER KAPUTECHNIKA KFT.
 | HUNGARY |  
 | 1214 | BUDAPEST | II. RÁKÓCZI F. ÚT 277. | 
 | INFO@SOMMERKFT.HU | 

TERMÉKEINKET KERESSE SOMMER 
MÁRKAKERESKEDŐINKNÉL !

  >> WWW.SOMMER.HU


