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Uwaga wskazówka: Prosimy zwrócić uwagę, że przedstawione w tym prospekcie elementy bezpie czeństwa użyte przy bramie są jedynie przykładami i nie mogą być traktowane jako zalecenie 

zgodne z obowią zującą normą. Normy obowiązujące w danym państwie muszą być bezwzględnie przestrzegane zarówno przy uruchomieniu jak i montażu.

p elegancki ponadczasowy design  p regulowany miękki stop  p mocny silnik 230V  
p Automatyczny Rewers System ARS  p wewnętrzne mechaniczne ograniczniki posuwu 
p tryb Rozpoznawania Kierunku Ruchu możliwy z dodatkową centralką
p akumulatorowe odryglowanie awaryjne (opcja)  

Konstruując napęd Swing X

położono szczególny nacisk na nieza wo-

dność i długowieczność. Z tego powodu 

wszystkie podzespoły wyko nane zostały z 

wysokiej jakości materiałów jak np. alu-

minium, stal nierdzewna lub stal ocyn-

kowana.

Również kompletna przekładnia, umiesz-

czona w stabilnej obudowie (aluminiowy 

odlew ciśnieniowy) oraz jednostka napę do-

wa wykonane są wyłącznie z metalu. Waż ne 

dla długiej bezproblemowej pracy.

Napęd, zarówno od strony skrzydła jak rów-

nież i słupka zawieszony jest przegubowo. 

W ten sposób osiągnięto absolutnie wolny 

od luzów montaż napędu i jedno cześnie 

spokojny, równomierny bieg bramy.

Masywny zespół napędowo-

przekładniowy gwarantuje, poprzez 

za stosowanie wysokiej jakości materiałów 

(m.in. brązu), niezawodne przełożenie 

siły i długowieczność systemu.

Oznaczenie

max. ciężar skrzydła

max. szerokość skrzydła

cykle/intensywność

zasilanie silnika

prędkość posuwu

max. siła posuwu

wysuw

max. kąt otwarcia

wewn.odbojniki otwarte/zamknięte

SWING X3

500kg

3m

40%

230V+/-10%

14mm/sec

4000N

320mm

100°

200kg/3m

SWING X3LH

500kg

3m

40%

230V+/-10%

14mm/sec

4000N

450mm

110°

200kg/3m

SWING X4

500kg

4m

40%

230V+/-10%

11mm/sec

5000N

320mm

100°

200kg/3m

SWING X4LH

500kg

4,5m

40%

230V+/-10%

11mm/sec

5000N

450mm

110°

200kg/3m

SWING X5LH

500kg

5m

40%

230V+/-10%

11mm/sec

6500N

450mm

110°

200kg/3m

szczegółówe dane techniczne patrz informacja techniczna; zmiany zastrzeżone

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Odryglowanie awaryjne

Napęd stabilnie blokuje bramę w obydwóch 
położeniach. Odryglo  wanie awaryjne - 
waż ne przy bra ku prądu - zamykane jest na 
pa ten tową znormalizowaną wkład kę na 
klucz. Jest ona wymienialna, dzięki czemu 
można ją wkom ponować w system central-
nego klucza, jednego dla całej posesji. Za-
mek z 3 kluczami należy do wyposażenia 
napędu.

Śruba napędowa

Ekstremalnie masywna śruba na   pę dowa w 
połączeniu z potęż ny mi wy miarami tulejki 
napę do wej z brązu są gwa rancją dłu go-
wiecz ności i nieza wodności eksplo ata cji 
całe go systemu. Oczywiście śruba napędo-
wa jest łożysko wana z obydwóch stron, co 
sta nowi idealne prze ciwdziałanie ewentu-
alnym nie korzystnym wibracjom.

Zintegrowane 

ograniczniki posuwu

Aby móc zrezygnować z odbojników ziem-
nych, które przeważnie są uciążliwe i sta-
nowią niebezpieczeństwo potknięcia się, 
napęd wyposażony jest seryjnie w ogranicz-
niki dla obydwóch pozycji krańcowych: 
„otwarte”  i „zamknięte”

Sterownik silnika

Technicznie innowacyjna mikroprocesorowa centralka sterująca 
ST61 została skonstruowana specjalnie dla napędów skrzy-
dłowych Swing X. Ta nowoczes na centralka najnowszej genera-
cji steruje wszystkimi procesami napędowymi oraz dysponuje 
licz nymi możliwościami podłą czeń jak np.: zdalne sterowanie, 
sterowanie GSM (telefonem komórkowym), zamek szyfrowy, 
przyciski (video-) do mofonów oraz oczywiście wszelkie znane 
systemy zabez pieczeń bramy. Centralka posiada archiwizację 
zdarzeń oraz funkcję update np.przez internet. Możliwy dodat-
kowy moduł oświetlenia podwórza lub sygnalizacji stanu bramy.

Programowalna centralka sterująca

Jeszcze nigdy programowanie ste rownika napędu nie było tak 
kom fortowe i bezpieczne. Za pomocą 4 przycisków, dużego 
podświet lane go dwulinijkowego LC-dis play’a i pełnotekstowe-
go menu w języku polskim, można zapro gramować wszelkie 
funkcje centralki, w spo sób oszczędzający czas i przyjazny dla 
użytkownika. Wszystkie funkcje jak logika pracy impuls/au-
tomatik, funkcja furt ki dla pieszych, miękki stop i wie le innych, 
poz walają się dokładnie dopasować do każdej bramy.

Miękki stop
W kombinacji z centralką steru jącą ST61 na-
pęd zatrzymując się redukuje swoją pręd-
kość - zwalnia - w obydwóch kierunkach ru-
chu. Oprócz harmonicznego ruchu bramy 
uzyskano w ten sposób kom pleksową ochro-
nę mechaniki zarówno bramy jak i napędu.

Bezpiecznie z systemem ARS

Sensor obrotów umożliwia zastosowanie 
systemu ARS - Auto matyczny Rewers System. 

Brama najeżdżając na przeszkodę, po woduje 
natychmiastowe zatrzymanie się napędu 

i odwrócenie kierunku ruchu. Jest to 
najwyższy stopień bezpieczeństwa 

znany obecnie w technice.

tousek SWING X
Elektromechaniczny napęd dla wszystkich rodzajów bram 1- lub 2-skrzydłowych

także dla bram już istniejących

w
grane 7 języków

Dodatkowe akcesoria

Za pomocą Modułu Oświetlenie Podwórza 
można sterować oświetleniem ogrodu lub 
wjazdu. Włączenie „ON” odbywa się poprzez 
start napędu natomiast wyłączenie „OFF” 
automatycznie po max.15min..

Moduł Stan Bramy umożliwia między in-
nymi podłączenie do istniejącego systemu 
alarmowego i podniesienie poziomu bez-
pieczeństwa.

u
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matyczny Rewers System ARS p wewnętrzne mechaniczne ograniczniki posuwu 
Rozpoznawania Kierunku Ruchu możliwy z dodatkową centralką

umulatorowe odryglowanie awaryjne (opcja) NOWOŚĆumulatorowe odryglowanie awaryjne (opcja)  NOWOŚĆ



tousek 
napędy do bram przesuwnych 

kompaktowe i niezawodne

tousek 

program nadajników impulsów

kompatybilne i niezawodne

tousek 
napędy do bram garażowych

szybkie i oszczędne

tousek 

napędy do bram przesuwnych 

kompaktowe i niezawodne

www.tousek.com

tousek 

szlabany drogowe

atrakcyjne i niezawodne

www.tousek.com
Odwiedzajcie nas Państwo na 

naszych stronach internetowych, 

gdzie znajdziecie ważne infor-

macje o automatycznych 

napędach do bram.

Eduard Tousek

To co robimy, robimy dobrze 

Już od ponad 40 lat specjalizujemy się w projek-
towaniu i produkcji wysokojakościowych napę-
dów i akcesoriów do bram. Nasz sukces mówi 
sam za siebie: dzięki profesjonalnej kadrze, bo-
gatej i innowacyjnej palecie produktowej oraz 
szerokiej ofercie serwisowej należymy dzisiaj do 
absolutnej mię dzy narodowej czołówki.

Jak pracujemy ? 

Niezmordowanie! Stale pracujemy nad powiększaniem technicznej 
przewagi produktów tousek poprzez nowe rozwiązania. Oprócz tego 
rygorystycznie przestrzegamy najwyższych standardów produkcji: 
najmniejsze możliwe tolerancje wykonania i ich stała kontrola są dla 
nas oczywiste. 

Jakość czarno na białym

Wybierając produkt firmy tousek zarówno z pro-
gramu napędów do bram, akcesoriów lub bez pie-
czeństwa zdecydowali się Państwo na naj wyższą 
możliwą jakość. Fakt ten potwierdzamy naszym 
klientom także pisemnie - w formie certyfikatu jakości 
“Original tousek Qualität”.

Wszystko pasuje

Nasza paleta produktów stale powiększa się, dlatego zwracamy 
szczególną uwagę na wzajemną kompatybilność wszystkich naszych 
produktów i systemów.

GRUPA TOUSEK AUSTRIA
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tousek Ges.m.b.H.

headquarters

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 Gmbh

CH-6275 Ballwil
Bahnhofstraße 14

Tel: +41 41/448 29 65 
Fax: +41 41/448 29 66
Email: info@tousek.ch 

tousek Benelux NV

B-3930 Hamont-Achel
Buitenheide 2A / 1

Tel: +32 11 91 61 60
Fax: +32 11 91 61 60

Email: info@tousek.nl

tousek Sp. z o.o.

PL-43-190 Mikołów (k/Katowic) 
Gliwicka 67

Tel: +48/ 32/ 738 53 65
Fax: +48/ 32/ 738 53 66

Email: info@tousek.pl

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
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