
Привод відкотних воріт LineaMatic P
• Привод відкотних воріт із сучасною технологію  

кодування радіосигналу BiSecur
• Для воріт висотою до 2000 мм і шириною до 8000 мм
• Вага стулки до 500 кг
• Функція плавного пуску та плавної зупинки
• Регульоване обмеження зусилля
• Можливість програмування функції  

для проходу людей
• Профілі зубчастих рейок  

потрібно замовляти окремо  
залежно від виконання /  
ширини воріт

Привод розпашних воріт RotaMatic 2
• Надійний електромеханічний привод розпашних воріт із 

сучасною технологію кодування радіосигналу BiSecur 
• Для 2-стулкових розпашних воріт висотою до 2000 мм  

і шириною стулки до 2500 мм
• Вага стулки до 220 кг
• Функція плавного пуску і плавної зупинки
• Регульоване обмеження зусилля 
• Можливість програмування  

функції прохідної стулкиПривод 
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Надруковані фарби та поверхні можуть відрізнятися від натуральних. Залишаємо за собою право змінювати зміст інформації та ціни на продукцію.
* Рекомендована ціна з урахуванням ПДВ на акційні розміри продукції без замірів та монтажу. Ціна може бути змінена у разі перевищення офіційного курсу НБУ 28 грн. / 1 євро. Пропозиція дійсна в усіх 

дистриб‘юторів Hörmann в Україні, які беруть участь в акції. 

у комплекті пульт 
дистанційного 
керування HS 5 BS 
чорного кольору 

Привод розпашних воріт ProPort D  
Макс. тягове зусилля 800 Н
• Надійна радіочастота 433 МГц RC
• Для 2-стулкових воріт
• Розміри воріт до макс. 5 м (2 х 2,5 м)
• Синхронне відкривання стулок  

(при їх однаковій ширині)
• Відкривання однієї стулки  

для проходу людей

Привод відкотних воріт ProPort S 
Макс. тягове зусилля 600 Н
• Надійна радіочастота 433 Мгц RC
• Розмір воріт макс. 4 м
• Часткове відкривання воріт для проходу людей
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ProPort S
Один 2-клавішний пульт 
дистанційного керування 
вишуканої форми з 
хромованим кільцем для 
ключів

11 900 грн.*

11 900 грн.*

8 680 грн.*

17 220 грн.*


