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Napędy do bram  
garażowych SOMMER
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Najwyższe bezpieczeństwo

Wyjątkowa technologia

Energooszczędność

Możliwości zastosowania

Wszystkie nasze napędy do bram garażowych posiadają wózek jezdny – system skonstruowany 
przez firmę SOMMER.
Zamiast przesuwającego się łańcucha lub paska wprowadziliśmy system jeżdżącego wózka z 
silnikiem, dzięki czemu mniej części narażonych jest na zużycie, napęd pracuje cicho i nie traci 
niepotrzebnie energii. Technologia ta chroni przekładnię i zapewnia dłuższy okres pracy

Bezpieczeństwo użytkowników bramy automatycznej jest naszym priorytetem. Nasze napędy posiadają funkcje, dzięki którym  
będziecie Państwo czuć się wyjątkowo bezpiecznie.

  Funkcja rozpoznawania przeszkód gwarantuje, że nikomu nie stanie się krzywda (zwłaszcza rodzice mogą być spokojni o  
swoje małe dzieci).
  Napęd firmy SOMMER zabezpiecza bramę i uniemożliwia jej otwarcie od zewnątrz przez osoby niepowołane.  
Nie są wymagane dodatkowe urządzenia zabezpieczające bramę przed włamaniem.
  Niezawodny system awaryjnego ryglowania napędu gwarantuje bezpieczne zamknięcie bramy w przypadku braku napięcia. 
Tylko napędy SOMMER umożliwiają bezpieczne zamknięcie bramy w tego typu sytuacjach.
  Bezpieczny system radiowy „Somloq Rollingcode” eliminuje możliwość „złamania” kodu, gdyż przy każdym uruchomieniu kod 
ulega zmianie.

W obecnych czasach, gdy za prąd płaci się coraz więcej, wybieramy urządzenia, które zużywają jak najmniej energii elektrycznej.

  Nasze napędy posiadają inteligentny system, który dostosowuje odpowiednio siłę napędu potrzebną do otwarcia i zamknięcia bramy.
  Dzięki zastosowaniu transformatora z rdzeniem pierścieniowym napęd w stanie czuwania pobiera mniej niż 2 W.
  Korzystając z bramy wyposażonej w napęd SOMMER średnio 3 razy dziennie roczne zużycie energii kosztuje tylko ok. 10 zł.*

Napędy do bram garażowych niemieckiej firmy SOMMER  
można zastosować do następujących typów bram:
  Brama segmentowa   Brama skrzydłowa
  Brama uchylna   Brama segmentowa boczna

Potwierdzona jakość _ „Made in Germany”

Nasz napędy zostały przetestowane i uzyskały niezbędne certyfikaty zgodnie z najnowszymi 
wytycznymi. Mogą być Państwo pewni najwyższej jakości naszych produktów.

Zalety Nasze produkty

* Przykładowa kalkulacja wyliczona na podstawie obecnych cen prądu oraz przeciętnego użytkowania napędu. Nie ponosimy odpowiedzialności za poprawność powyższych danych.
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Gwarancja SOMMER
5-lat gwarancji – szczegóły gwarancji określa karta gwarancyjna.*

Nasze produkty

Klasa standard do niewielkich bram garażowych o maks. 
powierzchni bramy 8,25 m2 (z 1 miejscem postojowym):

Klasa deluxe do średniej wielkości bram garażowych o maks. 
powierzchni bramy 12,6 m2²(z 2 miejscami postojowymi):

Klasa premier do dużych bram garażowych o maks. o maks. 
powierzchni bramy 15,75 m2 (z 2 miejscami postojowymi):

duo vision

marathon SL

sprint evolution
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Klasa standard

sprint evolution _ „czarny” charakter

Zalety:
  nowoczesny wygląd, kompaktowa obudowa układu sterowania zintegrowana z szyną jezdną  
(do garaży z gniazdkiem na suficie)
  przeznaczony do bram garażowych o maks. powierzchni bramy 8,25 m2 (z 1 miejscem postojowym) 
– maks. siła ciągu i nacisku wynosi 550 N
  łatwy w montażu dzięki wstępnie zmontowanym elementom
  5 lat gwarancji – szczegóły gwarancji określa karta gwarancyjna

Awaryjne ryglowanie napędu:
Tylko napędy SOMMER umożliwiają otwarcie 
bramy w przypadku braku napięcia i gwaran-
tują bezpieczne zamknięcie bramy w tego typu 
sytuacjach.

Wózek jezdny:
  dzięki zastosowaniu systemu jeżdżącego wózka z silnikiem 
mniej części narażonych jest na zużycie
  napęd pracuje cicho i nie traci niepotrzebnie energii
  technologia ta chroni przekładnię i zapewnia dłuższy okres 
pracy
  łańcuch nie wymaga konserwacji i nie ma potrzeby, aby uży-
wać smaru, który może zabrudzić Państwa pojazd
  silnik jest samohamowny i zabezpiecza przed otwieraniem 
bramy przy użyciu siły zewnętrznej, nie potrzeba żadnego 
dodatkowego mechanicznego zaryglowania

sprint evolution 550 zestaw z szyną do bram segmento-
wych o maks. wysokości 2350 mm

nr art. 2600V400 (z jednym pilotem 4-kanałowym) +  
szyna jezdna 2600 mm (nr art. 1897V000)

lub
nr art. 2600V200 (z dwoma pilotami 2-kanałowymi) +  
szyna jezdna 2600 mm (nr art. 1897V000)
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Klasa standardKlasa standard

Szyna jezdna:
Moduł szyny jezdnej 2600mm umożliwia otwarcie 
bramy segmentowej o maks. wysokości 2350 mm. 
Możliwe jest zamówienie przedłużenia szyny jezdnej 
(dostępne w akcesoriach).

Podwieszenie sufitowe:
Mamy możliwość umieszczenia podwieszenia 
sufitowego w wybranym przez nas miejscu,  
co ułatwia instalację napędu.

Centrala sterująca:
  posiada odbiornik radiowy (FM 868.8 MHz i 112 miejsc w pamięci)
  wbudowane oświetlenie zapewnia widoczność w garażu po wyłączeniu 
samochodu
  bezpieczny dla użytkowników, spełnia wymagane normy europejskie w 
zakresie bezpieczeństwa, niezwykle szybko reaguje na przeszkodę
  super cichy (dzięki zastosowaniu zaprojektowanemu przez firmę  
SOMMER systemowi ruchomego wózka poruszającego bramę)
  posiada funkcję łagodnego startu oraz zatrzymania, co wpływa na 
wyjątkową kulturę pracy całej bramy, a także jej żywotność
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Klasa deluxe

duo vision _ „wizjoner” wśród napędów

Zalety:
  składa się z dwóch części tzn. z układu sterowania (do zamocowania, np. na ścianie czy suficie,  
przy wykorzystaniu istniejącego gniazdka) oraz szyny jezdnej mocowanej do sufitu
  przeznaczony do bram garażowych o maks. powierzchni bramy 12,60 m2 (z 2 miejscami postojowymi) 
– maks. siła ciągu i nacisku wynosi 800 N (duo vision 800)

  w skład zestawu wchodzi moduł szyny jezdnej 2600 mm (gwarantuje pełne otwarcie bramy  
segmentowej o maks. wysokości 2350 mm). Istnieje możliwość zamówienia innych długości szyn  
jezdnych (do bram o maks. wysokości 3150 mm)
  energooszczędny, pobiera tylko 2 W w stanie czuwania
  5 lat gwarancji – szczegóły gwarancji określa karta gwarancyjna

Awaryjne ryglowanie napędu:
Tylko napędy SOMMER umożliwiają 
otwarcie bramy w przypadku braku 
napięcia i gwarantują bezpieczne 
zamknięcie bramy w tego typu 
sytuacjach.

Wózek jezdny:
  dzięki zastosowaniu systemu jeżdżącego wózka z silnikiem mniej części 
narażonych jest na zużycie
  napęd pracuje cicho i nie traci niepotrzebnie energii
  technologia ta chroni przekładnię i zapewnia dłuższy okres pracy
  łańcuch nie wymaga konserwacji i nie ma potrzeby, aby używać smaru, 
który może zabrudzić Państwa pojazd
  silnik jest samohamowny i zabezpiecza przed otwieraniem bramy  
przy użyciu siły zewnętrznej, nie potrzeba żadnego dodatkowego  
mechanicznego zaryglowania

Szyna jezdna:
  moduł szyny jezdnej 2600mm umożliwia otwarcie bramy segmentowej 
o maks. wysokości 2350 mm. Posiadamy także w ofercie dłuższe szyny 
jezdne (do bram o maks. wysokości 2750 mm i 3150 mm)
  posiada uniwersalne doprowadzenie prądu wraz z przewodem o  
długości 5 m. do wyboru na początku lub końcu szyny

Podwieszenie sufitowe:
  możliwośc regulowania 
długości
  min. odległość między 
płatem otwartej bramy,  
a sufitem: 35 mm
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Klasa deluxe Klasa deluxe

Przykłady zastosowań: montaż obudowy z tyłu garażu (1), na suficie (2) lub z przodu garażu (3).

Napęd duo vision:
duo vision 500 (500 N) nr art. 3000V400 (z jednym pilotem 4-kanałowym)
duo vision 500 (500 N) nr art. 3000V200 (z dwoma pilotami 2-kanałowymi)
duo vision 650 (650 N) nr art. 3010V400 (z jednym pilotem 4-kanałowym)
duo vision 650 (650 N) nr art. 3010V200 (z dwoma pilotami 2-kanałowymi)
duo vision 800 (800 N) nr art. 3020V400 (z jednym pilotem 4-kanałowym)
duo vision 800 (800 N) nr art. 3020V200 (z dwoma pilotami 2-kanałowymi)

(1) (2) (3)

Osobna centrala sterująca:
  posiada odbiornik radiowy (FM 868.8 MHz i 112 miejsc w pamięci)
  obudowa posiada oświetlenie oraz przycisk, dzięki czemu nie potrzeba wykonywać dodatkowej 
instalacji do przycisku naściennego
  wbudowane oświetlenie zapewnia widoczność w garażu po wyłączeniu samochodu

-   obudowę wraz z oświetleniem i przyciskiem można zainstalować np. w pobliżu drzwi wejściowych
  bezpieczny dla użytkowników, spełnia wymagane normy europejskie w zakresie bezpieczeństwa, 
niezwykle szybko reaguje na przeszkodę
  super cichy (dzięki zastosowaniu zaprojektowanemu przez firmę SOMMER systemowi ruchomego 
wózka poruszającego bramę)
  posiada funkcję łagodnego startu oraz zatrzymania, co wpływa na wyjątkową kulturę pracy całej 
bramy, a także jej żywotność

Moduł szyny jezdnej:
2600 mm nr art. 1890V000
3000 mm nr art. 1891V000
3400 mm nr art. 1892V000
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Klasa premier

marathon SL _ mocne argumenty

Fotokomórki

Listwa krawędziowaLampa sygnalizacyjna

TorMinal

Więcej możliwości:
  posiada przyłącze do fotokomórki oraz listwy krawędziowej 
(w celu dodatkowego zabezpieczenia) oraz światła  
ostrzegawczego
  posiada bezpotencjałowy styk przekaźnika  
umożliwiający integrację napędu z systemem  
alarmowym bądź automatyką budynku
  możliwość podłączenia czerwonej lampy  
sygnalizacyjnej

Zalety:
  przeznaczony do dużych bram garażowych o maks. powierzchni bramy 15,75 m2 (z 2 miejscami  
postojowymi) – maks. siła ciągu i nacisku wynosi 1100 N (marathon 1100 SL)

  napęd zapewnia min. 80.000 cykli otwarć i zamknięć, a więc można go intensywniej eksploatować 
(przeznaczony zarówno do garaży domów jednorodzinnych jak i do garaży zbiorczych oraz budynków 
użyteczności publicznej)
  posiada funkcję automatycznego zamykania z możliwością regulacji czasu, po którym brama się zamyka
  w skład zestawu wchodzi moduł szyny jezdnej 2600 mm (gwarantuje pełne otwarcie bramy segmentowej 
o maks. wysokości 2350 mm). Istnieje możliwość zamówienia innych długości szyn jezdnych (do bram o 
maks. wysokości 3150 mm) oraz dodatkowego przedłużenia szyny
  5 lat gwarancji – szczegóły gwarancji określa karta gwarancyjna

Sposób naciągania łańcucha: 
Szybki, bezpieczny i prosty 
przy pomocy standardowych 
narzędzi.

Ocynkowana i malowana 
proszkowo szyna jezdna:  
Zapewnia optymalny prze-
pływ prądu i zapewnia  
długotrwałe użytkowanie.

Awaryjne ryglowanie napędu:
Tylko napędy SOMMER umożliwiają otwar-
cie bramy w przypadku braku napięcia i 
gwarantują bezpieczne zamknięcie bramy 
w tego typu sytuacjach.

Wózek jezdny:
  dzięki zastosowaniu systemu jeżdżącego wózka z silnikiem mniej 
części narażonych jest na zużycie
  napęd pracuje cicho i nie traci niepotrzebnie energii
  technologia ta chroni przekładnię i zapewnia dłuższy okres pracy
  łańcuch nie wymaga konserwacji i nie ma potrzeby, aby używać 
smaru, który może zabrudzić Państwa pojazd
  silnik jest samohamowny i zabezpiecza przed otwieraniem bramy 
przy użyciu siły zewnętrznej, nie potrzeba żadnego dodatkowego 
mechanicznego zaryglowania
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Klasa premier Klasa premier

Centrala sterująca:
  posiada odbiornik radiowy (FM 868.8 MHz i  
112 miejsc w pamięci)
  wbudowane oświetlenie zapewnia widoczność w garażu po 
wyłączeniu samochodu
  posiada funkcję automatycznego zamykania z możliwością 
regulacji czasu, po którym brama się zamyka
  bezpieczny dla użytkowników, spełnia wymagane normy  
europejskie w zakresie bezpieczeństwa, niezwykle szybko 
reaguje na przeszkodę
  super cichy (dzięki zastosowaniu zaprojektowanemu przez 
firmę Sommer systemowi ruchomego wózka poruszającego 
bramę)
  posiada funkcję łagodnego startu oraz zatrzymania,  
co wpływa na wyjątkową kulturę pracy całej bramy,  
a także jej żywotność

Napęd marathon SL:
marathon 550 SL (500 N) nr art. 4200V400 (z jednym pilotem 4-kanałowym)
marathon 550 SL (500 N) nr art. 4200V200 (z dwoma pilotami 2-kanałowymi)
marathon 800 SL (800 N) nr art. 4400V400 (z jednym pilotem 4-kanałowym)
marathon 800 SL (800 N) nr art. 4400V200 (z dwoma pilotami 2-kanałowymi)
marathon 1100 SL (1100 N) nr art. 4450V400 (z jednym pilotem 4-kanałowym)
marathon 1100 SL (1100 N) nr art. 4450V200 (z dwoma pilotami 2-kanałowymi)

Moduł szyny jezdnej:
2600 mm nr art. 4505V000
3400 mm nr art. 4506V000



Podświetlona 
klawiatura!
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•  umożliwia sterowanie radiowe 4 urządzeniami 
•  nowoczesny design, wykonany z elementów ze stali szlachetnej
•  pokrywka przycisków chroni przed ich przypadkowym naciśnięciem
•  z praktycznym klipsem na odwrocie i możliwością przyczepienia do kluczy

•  funkcjonalny nadajnik 2-kanałowy do przypięcia z kluczami
•  zawiera karabińczyk do przypięcia do kluczy oraz ma wzmocnioną obudowę z  

tworzywa sztucznego

• funkcjonalny nadajnik 2-kanałowy do przypięcia z kluczami
• bardzo wytrzymały i trwały

• do zastosowania wraz z nadajnikiem 4-kanałowym
•  do umieszczenia na ścianie lub w samochodzie (przykład na dole strony)  

za pomocą przylepców, które można bezpiecznie usunąć
•  nadajnik można z łatwością wysunąć i ściągnąć z uchwytu

Nadajnik 4-kanałowy Nr art. 4020V000

Nadajnik 2-kanałowy Nr art. 4026V000

Nadajnik 2-kanałowy Nr art. 4025V000

Uchwyt do nadajnika 4-kanałowego Nr art. 4640V000

•  możliwość zaprogramowania 10 różnych kodów dostępu 
•  2 wolne przyciski 
•  duże przyciski ułatwiające obsługę
•  nieprzepuszczająca kurzu oraz wodoszczelna obudowa (IP 64)

Nadajnik 12-kanałowy „Telecody” (IP 64) Nr art. 4071V000

Zdalne sterowanie radiowe oraz inne akcesoria

tylko 8.7 cm
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Zdalne sterowanie radiowe oraz inne akcesoria

•  zapewnia szybkie awaryjne odryglowanie napędu np. 
w przypadku braku prądu, kiedy nie ma dodatkowego 
wejścia do garażu

•  ma zastosowanie we wszystkich bramach garażowych

Wysprzęglenie kluczykowe  
z linką Nr art. 5036V000

Fotokomórki jednokierunkowe (IP 44) jako dodatkowe 
zabezpieczenie bramy. Zasięg ok. 10 m., AC 12…24V,
DC 15…35V, w zestawie kątownik do montażu bocznego.

Fotokomórki Nr art. 7020V000

rozproszony 
strumień swiatła

zwykłe  
fotokomórki

fotokomórki  
firmy SOMMERskupiony strumień światła

•  umożliwia montaż napędu na bramie z niskim  
prowadzeniem

•  zmniejsza dystans pomiędzy wózkiem jezdnym,  
a bramą o ok. 230 mm

Okucie do bram z niskim 
prowadzeniem Nr art. 3122V000

Zestaw dr¹¿ków umo¿liwiaj¹cych zautomatyzowanie 
bramy skrzyd³owej w napêd SOMMER. Przeznaczony do 
bram o maks. szerokooeci obu skrzyde³ 2800 mm. Wiêksze 
rozmiary bramy– specjalne wykonanie na ¿yczenie klienta.

Okucie do bramy skrzyd³owej 
 Nr art. 1501V000

Pozostałe akcesoria i napędy znajdą Państwo 
w katalogu produktów, który można znaleźć  
na stronie www.sommer-polska.com.pl
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Zawsze mamy idealne  
rozwiązanie.

Państwa partner handlowy:Nasza strona internetowa: 
www.sommer-polska.com.pl

SOMMER Polska Sp. z o. o.
Al. Jerozolimskie 439
05-800 Pruszków

tel. +48 / 22 / 868 11 41
fax +48 / 22 / 846 09 89
biuro@sommer-polska.com.pl

Firma SOMMER wraz ze swoimi przedstawicielstwami i partnerami handlowymi na całym świecie oferuje Państwu  
automatykę, która spełni Państwa wymagania.
Nasze produkty są synonimem najwyższej jakości oraz nowoczesnych rozwiązań – SOMMER „Made in Germany“.

Napędy do bram garażowych Napędy do bram przesuwnych  Napędy do bram skrzydłowych 
Napędy do bram przemysłowych Szlabany Systemy zdalnego sterowania


