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Rollco® LWA 115
Pohony
posuvných bran

Hliníkový

Samonosný pojezdový
systém
hospodárný & flexibilní

Samonosné
systémy

Pohony
křídlových bran

Pohony
garážových vrat

Závory

Řídící
jednotky

Ovládací
prvky

Bezpečnostní
prvky

Ostatní

tousek Rollco® LWA 115 - hospodár
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maximálně možný tichý chod
naprosto odolný proti korozi
rychlá a pohodlná montáž
konstrukce z dutých profilů
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pojezdový profil z hliníku
2 kusy vedení nosníku
včetně krytu
montážní deska pro pohony
posuvných bran tousek
hliníková víka nosníku

7
8
9
0
q
w

7

zarážka s gumovým nárazníkem
zarážka s gumovým nárazníkem
a náběhovým kolem
hliníkový doraz spodní
vrchní vodící rolny s držákem
napínák nerez
doraz nosníku vrchní nerez
šrouby s T hlavou nerez
ozubená tyč z nylonu

Bezúdržbový pojezdový nosníkový systém z hliníku pro všechny
samonosné posuvné brány s průjezdovou světlostí až 5,8 metrů
Samonosný pojezdový systém tousek Rollco®
LWA 115 představuje novodobý koncept.
Pojezdový profil z vysokojakostního hliníku
zaručuje naprostou korozivzdornost a je
zhruba o 2/3 lehčí než obvyklé ocelové
profily.
Masivní vedení nosníku s velkými nylonovými koly s kuličkovými ložisky zaruručují i
při velkém zatížení nejtišší možný chod a
spolehlivost po mnoho let.
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Jedinečný profil umožňuje racionální a časově velmi úspornou montáž ozubené tyče
a profilu brány bez vrtání otvorů.

Bezdotykový koncový spínač ze série pohonů
tousek Pull může být jednoduše zasunut do
profilu a poté na libovolném místě zafixován.

ný a flexibilní

134 mm
70 mm

Lehký a stabilní

Odolný

Konstrukce z dutých profilů mimořádně odlehčuje noníkový systém tousek Rollco® LWA 115.
I přes malé množství použitého
ma teriálu mohla být, oproti
běžným ocelovým profilům, zvýšena pevnost v ohybu a nosnost.

Použití hliníku a nerezové oceli
zaručuje úplnou odolnost vůči
korozi.

Flexibilní

Tichý

Vedení nosníku nastavitelná na
výšku a sklon zcela vylučují reakce
na změnu zatížení.

Pojezdový profil z hliníku v kombinaci s masivním vedením s velikými
nylonovými koly uloženými na
kuličkových ložiskách zaručuje
nejvyšší klidný chod.

Hospodárný

Kompatibilní

Technicky inovační pojezdový
profil umožňuje časově úspornou
a hospodárnou montáž profilu
brány, ozubené tyče a koncového
spínače.

Rollco® LWA 115 je svým provedením optimálně sladěn s posuvnými pohony série Pull. Samozřejmostí je pro Rollco® LWA 115
i ruční provoz.

uložení pro
šrouby s T hlavou

popis
Materiál

105 mm

profil pro
koncový spínač
uložení pro nylonovou
ozubenou tyč
108 mm

Systém Tousek Rollco® LWA 115 - se dodává ve dvou skladových délkách a
pro šířku průjezdu až 5,8m. Na přání lze pojezdový profil vyrobit na míru.
Ozubená tyč, která je zasouvatelná do profilu, umožňuje nastavitelnost a
sladění systému Tousek Rollco® LWA 115 s posuvnými pohony série tousek
Pull.

systém tousek Rollco® LWA 115
hliník

dł. szyny šířka průjezdu

rozměry profilu

108/105 mm 6.000 mm max. 4300 mm

povrch

přírodní hliník 8.000 mm max. 5800 mm

nosnost

30 kg/běž. metr

četnost provozu

50 cyklů/den

hmotnost

cca.5kg/běž. metr

Upozornění:

Detailnější údaje naleznete
v technické dokumentaci

Nezapomínejte prosím, že bezpečnostní zařízení bran, uvedená v tomto prospektu, jsou
jenom příklady a nemohou být považovány za směrnice ve vztahu k platným normám. Normy platné pro
jednotlivé země musí být při uvedení do provozu příp. při montáži bezpodmínečně dodrženy.

www.tousek.com
Již více než 30 let
pracujeme na dalším vývoji pohonů bran a jejich
příslušen ství na mezinárodní špičkové úrovni.
Odborně vyškolení pracovníci a roz sáhlá nabídka
servisu a podpory splňují i nejnáročnější přání
zákazníků.
Eduard Tousek

tousek - originál

pohony křídlových bran tousek
silné a hospodárné

certifikát „Original tousek Qualität” Vám dává absotousek PRODUKTY
pohony posuvných bran i
pohony křídlových bran i

lutní jistotu, že při koupi pohonů tousek jste zvolili
nejvyšší rakouskou kvalitu.

Spolehlivě a bezpečně

pohony garážových vrat i

Technický vývojový náskok firmy tousek, jako například funkce “Rolling

pohony skládacích vrat i

Code RS433”, znamená, že s každým novým stisknutím tlačítka bude

závory i
parkovací systémy i

vyslán nový rádiový kód. Všechny předchozí kódy jsou neplatné a nebudou již více akceptovány. Proto je zamezeno možnému neoprávněnému
snímání kódu dálkového ovládání a je tak zajištěna ochrana a bezpečnost,

okenní pohony i

která je dnes vyžadována pro úplnou ochranu majetku na pozemcích.

přímočaré pohony i

Kvalita produktů tousek je zaručena nejpřísnějšími výrobními tolerancemi

řídící jednotky i
dálkové ovládání i
klíčové spínače i
kontrola vstupu i
bezpečnostní prvky i

závorové systémy tousek
robustní a tvarově dokonalé

a jejich stálou kontrolou.

Kompatibilita
Při stále rostoucí nabídce produktů tousek je velký důraz kladen
na kompatibilitu nabízených zařízení - pohonů, příslušenství i
bezpečnostních prvků.
pohony posuvných bran tousek
kompaktní a stabilní

příslušenství i

tousek Ges.m.b.H.
A-1230 Wien, Zetschegasse 1
Tel: +43/ 1/ 667 36 01
Fax: +43/ 1/ 667 89 23
Email: info@tousek.at
tousek GmbH
D-83395 Freilassing
Traunsteiner Straße 12
Tel: +49/ 8654/ 77 66 - 0
Fax: +49/ 8654/ 57 196
Email: info@tousek.de
tousek Sp. z o.o.
PL-43-190 Mikołów (k/Katowic)
Wyzwolenia 27
Tel: +48/ 32/ 738 53 65
Fax: +48/ 32/ 738 53 66
Email: info@tousek.pl

program dálkového ovládání tousek
kompatibilní a bezpečný

www.tousek.com
Váš tousek-Partner

tousek s.r.o.
CZ-130 00 Praha 3, Jagellonská 9
Tel: +420/ 222 090 980
Fax: +420/ 222 090 989
Email: info@tousek.cz

www.tousek.cz
Technické změny, tiskové chyby a chyby v sazbě vyhrazeny.

Navštivte naše internetové
stránky, kde určitě naleznete
mnoho důležitých informací
o automatických pohonech.

