
Характеристики Зображення Артикул Опис комплектації од. Роздрібна ціна

EURO

електропривід H30/645 1 шт

плата керування 230В Н70/104АС 1 шт

приймач внутрішній 2х канальний H93/RX22A/I 1 шт

пульт радіокерування 2х канальний E80/TX52R/2   2 шт

електропривід R30/803 1 шт

плата керування 230В Н70/104АС 1 шт

електропривід R30/804 1 шт

плата керування 230В Н70/104АС 1 шт

електропривід R30/803 1 шт

плата керування 230В Н70/104АС 1 шт

приймач внутрішній 2х канальний H93/RX22A/I 1 шт

пульт радіокерування 2х канальний E80/TX52R/2   2 шт

фотоелементи інфрачервоні R90/F2ES 1 пара

сигнальна лампа 230V Fifty/230 1 шт

електропривід R30/804 1 шт

плата керування 230В Н70/104АС 1 шт

приймач внутрішній 2х канальний H93/RX22A/I 1 шт

пульт радіокерування 2х канальний E80/TX52R/2   2 шт

фотоелементи інфрачервоні R90/F2ES 1 пара

сигнальна лампа 230V Fifty/230 1 шт

електропривід R30/1204 1 шт

плата керування 230В Н70/104АС 1 шт

электропривід G30/1804 1 шт

плата керування 230В Н70/104АС 1 шт

электропривід G30/2204 1 шт

плата керування 230В Н70/104АС 1 шт

электропривід BM30/304HS 1 шт

плата керування B70/1DC 1 шт

приймач внутрішній 2х канальний H93/RX20A/I 1 шт

пульт радіокерування 2х канальний E80/TX52R/2   2 шт

электропривід BM30/304HS 1 шт

плата керування B70/1DC 1 шт

приймач внутрішній 2х канальний H93/RX22A/I 1 шт

пульт радіокерування 2х канальний SYNUS/2 2 шт

электропривід BH30/805 1 шт

плата керування B70/1DC 1 шт

приймач внутрішній 2х канальний H93/RX22A/I 1 шт

пульт радіокерування 2х канальний SYNUS/2 2 шт

фотоелементи інфрачервоні синхронизовані R90/F4ES 1 пара

сигнальна лампа 24V з вбудованою антеною FIFTHY/24 1 шт

электропривід BH30/805 1 шт

плата керування B70/1DC 1 шт

приймач внутрішній 2х канальний H93/RX22A/I 1 шт

пульт радіокерування 2х канальний SYNUS/2 2 шт

фотоелементи інфрачервоні синхронизовані R90/F4ES 1 пара

сигнальна лампа 24V з вбудованою антеною FIFTHY/24 1 шт

399 €

ворота до 1000 кг,  

проєм до 12 м,

230В / 200Вт / ІР54

інтенсивність 100%,     

швидкість 12 м/хв                     

maxi комплект                      

KIT BH30/806  
«Brushless»,

з магнітними кінцевими 

вимикачами

689 €

664 €

maxi комплект                      

KIT BH30/805  
«Brushless»,

з механічними кінцевими 

вимикачами

619 €

G30/2204                                                        
з магнітними кінцевими 

вимикачами

ворота до 1800 кг,  

проєм до 12 м,

230В / 520Вт / ІР43

інтенсивність 50%,     

швидкість 9,5 м/хв                     

G30/1804                                                        
з магнітними кінцевими 

вимикачами

529 €

668 €

серія BRUSHLESS 

ворота до 400 кг,  

проєм до 8 м,

230В / 125Вт / ІР43

інтенсивність 100%,     

швидкість 26 м/хв                     

mini комплект                                 

KIT BM30/300HS  
«Brushless», High Speed

з механічними кінцевими 

вимикачами

449 €

ворота до 1000 кг,  

проєм до 12 м,

230В / 200Вт / ІР54

інтенсивність 100%,     

швидкість 12 м/хв                     

ворота до 400 кг,  

проєм до 8 м,

230В / 125Вт / ІР43

інтенсивність 100%,     

швидкість 12 м/хв                     

mini комплект                                 

KIT BM30/400  
«Brushless», 

з механічними кінцевими 

вимикачами

329 €

R30/804                                                        
з магнітними  кінцевими 

вимикачами

476 €

ворота до 600 кг,  

проєм до 8 м,

230В / 240Вт / ІР43

інтенсивність 50%,     

швидкість 9,5 м/хв                     

maxi комплект                                 

KIT R30/805
з механічними  кінцевими 

вимикачами

R30/803
з механічними  кінцевими 

вимикачами

459 €
ворота до 800 кг,  

проєм до 12 м,

230В / 350Вт / ІР43

інтенсивність 50%,     

швидкість 9,5 м/хв                     

ворота до 800 кг,  

проєм до 12 м,

230В / 350Вт / ІР43

інтенсивність 50%,     

швидкість 9,5 м/хв                     

maxi комплект                                 

KIT R30/806
з магнітними  кінцевими 

вимикачами

549 €

508 €

ворота до 2200 кг,  

проєм до 15 м,

230В / 580Вт / ІР43

інтенсивність 50%,     

швидкість 9,5 м/хв                     

ворота до 1200 кг,  

проєм до 12 м,

230В / 420Вт / ІР43

інтенсивність 50%,     

швидкість  9,5 м/хв                    

Електроприводи для відкатних воріт 

R30/1204                                                        
з магнітними  кінцевими 

вимикачами

ворота до 800 кг,  

проєм до 12 м,

230В / 350Вт / ІР43

інтенсивність 50%,     

швидкість 9,5 м/хв                     

mini комплект                                    

KIT H30/640
з механічними кінцевими 

вимикачами
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Характеристики Зображення Артикул Опис комплектації Од.
Роздрібна 

ціна

EURO

електромеханічні приводи R20/300 2 шт

кінцеві вимикачі електромеханічні MC770 1 шт

блок керування 230В H70/200AC/BOX 1 шт

приймач внутрішній 2х канальний H93/RX22A/I 1 шт

пульт радіокерування 4х канальний E80/TX52R/2   2 шт

електромеханічні приводи R20/500 2 шт

кінцеві вимикачі електромеханічні MC770 1 шт

блок керування 230В H70/200AC/BOX 1 шт

приймач внутрішній 2х канальний H93/RX22A/I 1 шт

пульт радіокерування 2х канальний E80/TX52R/2   2 шт

фотоелементи інфрачервоні R90/F2ES  1 пара

сигнальна лампа з вбудованою антеною FIFTHY/230 1 шт

електромеханічні телескопічні приводи Monos4/220 1 шт 179 €

блок керування 230В H70/200AC/BOX 1 шт 166 €

приймач внутрішній 2х канальний H93/RX22A/I 1 шт 44 €

пульт радіокерування 2х канальний E80/TX52R/2   1 шт 19 €

фотоелементи інфрачервоні R90/F2ES  1 пара 34 €

сигнальна лампа 230В R92/LED230 1 шт 36 €

антена R91/AN1/LR1 1 шт 12 €

електромеханічні приводи BRUSHLESS 2 шт

блок керування EDGE/BOX 1 шт

приймач внутрішній 2х канальний H93/RX20A/I 1 шт

пульт радіокерування 2х канальний E80/TX52R/2   2 шт

електромеханічні приводи BRUSHLESS 2 шт

блок керування EDGE/BOX 1 шт

приймач внутрішній 2х канальний H93/RX20A/I 1 шт

пульт радіокерування 2х канальний SYNUS/2 2 шт

фотоелементи інфрачервоні R90/F2ES  1 пара

сигнальна лампа 24В з вбудованою антеною FIFTHY/24 1 шт

електромеханічні приводи BRUSHLESS BE20/200 2 шт

блок керування B70/2DC/BOX 1 шт

приймач внутрішній 2х канальний H93/RX22A/I 1 шт

пульт радіокерування 2х канальний E80/TX52R/2   2 шт

електромеханічні приводи BRUSHLESS BE20/200/HS  2 шт

блок керування EDGE/BOX 1 шт

приймач внутрішній 2х канальний H93/RX22A/I 1 шт

пульт радіокерування 2х канальний SYNUS/2 2 шт

фотоелементи інфрачервоні R90/F2ES  1 пара

сигнальна лампа 24В з вбудованою антеною FIFTHY/24 1 шт

електромеханічні приводи BRUSHLESS BE20/400 2 шт

блок керування EDGE/BOX 1 шт

приймач внутрішній 2х канальний H93/RX22A/I 1 шт

пульт радіокерування 2х канальний SYNUS/2 2 шт

фотоелементи інфрачервоні R90/F2ES  1 пара

сигнальна лампа 24В з вбудованою антеною FIFTHY/24 1 шт

електромеханічні приводи H23/280 2 шт

важелі 2 шт

вбудовані механічні кінцевики 2 шт

блок керування 230В H70/200AC/BOX 1 шт

приймач внутрішній 2х канальний H93/RX22A/I 1 шт

пульт радіокерування 2х канальний E80/TX52R/2   2 шт

фотоелементи інфрачервоні R90/F2ES  1 пара

сигнальна лампа 24V з вбудованою антеною FIFTHY/230 1 шт

стулка  до 4 м 

до 400 кг 

36В / 200Вт / ІР43, 

інтенсивність 100%, 

час відкриття - 19-26 сек

mini комплект                        

KIT MONOS4  
«Brushless»

569 €

стулка  до 2,5 м 

до 400 кг 

36В / 200Вт / ІР43, 

інтенсивність 100%, 

час відкриття - 15-25 сек

 mini комплект                          

KIT BE20/210 GO  
779 €

стулка  до 4 м 

до 400 кг 

36В / 200Вт / ІР43, 

інтенсивність 100%, 

час відкриття - 19-26 сек

maxi комплект                        

KIT MONOS4  
«Brushless»

649 €

стулка  до 2,5 м 

до 250 кг 

220В / 200Вт / ІР43, 

інтенсивність 40%, 

час відкриття - 12 сек

maxi комплект                         

SET H23/284 719 €

mini комплект                          

KIT R20/320 

999 €

maxi комплект                        

KIT BE20/212/HS  
«Brushless», High Speed

Електроприводи важільного типу для розпашних воріт                 

стулка  до 2,5 м 

до 400 кг 

220В / 200Вт / ІР43, 

інтенсивність 40%, 

час відкриття - 19 сек

стулка  до 4 м 

до 400 кг 

220В / 200Вт / ІР43, 

інтенсивність 40%, 

час відкриття - 27 сек

969 €

стулка  до 2,5 м 

до 300 кг 

36В / 200Вт / ІР43, 

інтенсивність 100%, 

час відкриття - 10-15 сек

стулка  до 4 м 

до 400 кг 

36В / 200Вт / ІР43, 

інтенсивність 100%, 

час відкриття - 19-26 сек

maxi комплект                        

KIT BE20/410  

Електроприводи лінійного типу для розпашних воріт                 

                         

MONOS4/220                 

серія BRUSHLESS 

стулка  до 3,5 м 

до 400 кг 

220В / 200Вт / ІР43, 

інтенсивність 40%, 

час відкриття - 27 сек

854 €
maxi комплект                          

KIT R20/510

588 €
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електромеханічні приводи R23/372 2 шт

важелі LT302 2 шт

вбудовані кінцеві мікровимикачі 2 шт

блок керування 230В H70/200AC/BOX 1 шт

приймач внутрішній 2х канальний H93/RX22A/I 1 шт

пульт радіокерування 2х канальний E80/TX52R/2   2 шт

фотоелементи інфрачервоні R90/F2ES  1 пара

сигнальна лампа 24V з вбудованою антеною FIFTHY/230 1 шт

електромеханічні приводи R21/351 2 шт

короб з важелями FU100 2 шт

регульовані механічні упори 2 шт

блок керування 230В H70/200AC/BOX 1 шт

приймач внутрішній 2х канальний H93/RX22A/I 1 шт

пульт радіокерування 2х канальний E80/TX52R/2   2 шт

фотоелементи інфрачервоні R90/F2ES 1 пара

сигнальна лампа 24V з вбудованою антеною FIFTHY/230 1 шт

електромеханічні приводи BR21/351 2 шт

короб з важелями FU101 2 шт

регульовані механічні упори 2 шт

блок керування EDGE/BOX 1 шт

приймач внутрішній 2х канальний H93/RX22A/I 1 шт

пульт радіокерування 2х канальний SYNUS/2 2 шт

фотоелементи інфрачервоні R90/F2ES 1 пара

сигнальна лампа 24V з вбудованою антеною FIFTHY/230 1 шт

R23/372 привід зі стандартним важелем 1 шт 408 €

R23/371+LT303 привід + подовжений важіль 1 шт 413 €
електроприводи

Додаткові аксесуари

стулка  до 3,5 м 

до 800 кг 

220В / 200Вт / ІР67, 

інтенсивність 30%, 

час відкриття - 19 сек

Електроприводи підземного типу монтажу для розпашних воріт                 

maxi комплект                        

KIT BR21/353DHP                                  
«Brushless» підземний

1 339 €

стулка  до 3,5 м 

до 400 кг 

220В / 200Вт / ІР43, 

інтенсивність 40%, 

час відкриття - 14 сек

стулка  до 3,5 м 

до 800 кг 

220В / 200Вт / ІР67, 

інтенсивність 30%, 

час відкриття - 19 сек

maxi комплект                        

KIT R21/353                                  
підземний

1 239 €

999 €

maxi комплект                         

KIT R23/373 
зі стандартними 

важелями LT302

https://gant.ua/media/content/support/H70_200AC_RU_2019.pdf
https://gant.ua/media/content/support/H70_200AC_RU_2019.pdf
https://gant.ua/media/content/support/H70_200AC_RU_2019.pdf
https://gant.ua/media/content/support/H70_200AC_RU_2019.pdf
https://gant.ua/media/content/support/H70_200AC_RU_2019.pdf
https://gant.ua/media/content/support/H70_200AC_RU_2019.pdf
https://gant.ua/media/content/support/R21 %D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B4 %D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9.pdf
https://gant.ua/media/content/support/R21 %D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B4 %D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9.pdf
https://gant.ua/media/content/support/R20_RUS_2018.pdf
https://gant.ua/media/content/support/R20_RUS_2018.pdf
https://gant.ua/media/content/support/R20_RUS_2018.pdf
https://gant.ua/media/content/support/R20_RUS_2018.pdf
https://gant.ua/media/content/support/EDGE1_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0%D1%8F %D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F.pdf
https://gant.ua/media/content/support/EDGE1_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0%D1%8F %D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F.pdf


Характеристики Зображення Артикул Опис комплектації од.
Роздрібна 

ціна

EURO

електропривід C40/1000 1 шт

шина з ремнем та електромотором C40/G3300М 1 шт

плата керування 1 шт

приймач внутрішній з фіксованим кодом 433,92 Мгц 1 шт

пульт радіокерування 2х канальний E80/TX52R/2   2 шт

електропривід C40/1000 1 шт

шина з ремнем та електромотором C40/G4000М 1 шт

плата керування 1 шт

приймач внутрішній з фіксованим кодом 433,92 Мгц 1 шт

пульт радіокерування 2х канальний E80/TX52R/2   2 шт

зовнішнє розблокування RL-654 комплект розблокування з тросом без ручки 1 шт 31 €

зовнішнє розблокування RL-655 комплект розблокування з тросом з ручкою 1 шт 71 €

E80/ТХ52R
пульт радіокерування 2х канальний  433 МГц (підтримує функцію 

копіювання коду)
1 шт 19 €

SYNUS/2
пульт радіокерування 2х канальний  433 МГц (підтримує функцію 

копіювання коду) фіксований/диннамічний код
1 шт 25 €

E80/ТХ54R 
пульт радіокерування 4х канальний  433 МГц (підтримує функцію 

копіювання коду)
1 шт 25 €

фотоелементи R90/F2ES 
фотоелементи інфрачервоні 12/24В AC/DC,                                                                    

дальність дії до 15м
1 пара 33 €

C40/3301

S проєму 16 м кв,  

h проєму до 3 м  

N / 24v / 200w / ІР40;  1000N

інтенсивність 70%, 

швидкість 0,15 м/с

C40/4001 289 €

241 €

Додаткові аксесуари

S проєму 16 м кв,  

h проєму до 2,5 м  

1000N / 24v / 200w / ІР40; 

інтенсивність 70%, 

швидкість 0,20 м/с

Електроприводи для гаражних воріт                   

пульти

https://gant.ua/media/content/support/%D0%9F%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82 E80.pdf
https://gant.ua/media/content/support/%D0%9F%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82 E80.pdf
https://gant.ua/media/content/support/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE %D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B R90.pdf
https://gant.ua/media/content/support/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE %D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B R90.pdf


Характеристики Зображення Артикул Опис комплектації од. Роздрібна ціна

EURO

стійка BI/004 (із безколекторним двигуном та вбудованим блоком керування 

CTRL Digital Controller з абсолютним енкодером)
1 шт

лампа (вбудована в верхню кришку) BLED 1 шт

пружина для балансування (синя,  d=61mm) SP/61/01 1 шт

стріла 4 м еліптична алюмінієва (із гумовими профілями) BA/68/4 1 шт

Додатково:

пластина закладна KT240 1 шт 34 €

лист із 5-ти наліпок на стрілу R99/BASB40 1 шт 13 €

приймач внутрішній 2х канальний H93/RX22A/I 1 шт 44 €

пульт радіокерування 2х канальний E80/TX52R/2   1 шт 19 €

стійка BI/006 (із безколекторним двигуном та вбудованим блоком керування 

CTRL Digital Controller з абсолютним енкодером)
1 шт

лампа (вбудована в верхню кришку) BLED 1 шт

пружина для балансування (жовта,  d=83mm) SP/83/01 1 шт

стріла 6 м еліптична алюмінієва (із гумовими профілями) BA/90/6 1 шт

Додатково:

пластина закладна KT230 1 шт 33 €

лист із 5-ти наліпок на стрілу R99/BASB40 1 шт 13 €

приймач внутрішній 2х канальний H93/RX22A/I 1 шт 44 €

пульт радіокерування 2х канальний E80/TX52R/2   1 шт 19 €

наліпки R99/BASB40 лист із 5-ти наліпок на стрілу 1 шт 13 €

підсвітка стріли ALED/4C світлодіодний шнур для стріли 4 м 1 шт 64 €

BAFS/01 опора стріли нерегульована 1 шт 64 €

BAFS/02 опора стріли регульована 1 шт 109 €

BAMS/01 шарнірна опора для стріли* 1 шт 73 €

BAMS/01/EXT подовжувач для шарнірної опори 1 шт 16 €

SP/61/01 синя пружина (d=61mm) 1 шт 104 €

SP/72/01 червона пружина (d=72mm) 1 шт 114 €

SP/83/01 жовта  пружина (d=83mm) 1 шт 154 €

шторка BARK/02
шторка алюмінієва 2 м * (на бронзових втулках,                                                            

з гвинтами з нержавіючої сталі) для Bionik-4
1 шт 119 €

комплект зарядного пристрою BI/BAT/KIT BI/BCHP (зарядний пристрій) + BT12V45 (пара батарей 12V, 4.5 Ah) 1 шт 139 €

SND/BA/68/UP кронштейн шарнірний 1 шт 204 €

SND/BA/68/DW кронштейн шарнірний 1 шт 204 €

ALED/8C світлодіодна стрічка для шлагбаума BIONIC 4. Стріла 4 метри 1 шт 99 €
ALED/12C світлодіодна стрічка для шлагбаума BIONIC 6. Стріла 6 метри 1 шт 134 €

BA/68/4
стріла алюмінієва еліптична довжиною 4 м для шлагбаума BI/004 (прозорий 

профіль під світлодіодну підсвітку; знизу гумовий демпфер)
1 шт 149 €

BA/90/6
стріла алюмінієва еліптична довжиною 6 м для шлагбаума BI/006 (прозорий 

профіль під світлодіодну підсвітку; знизу гумовий демпфер)
1 шт 239 €

KT231 пластина для опори під стрілу 1 шт 11 €
KT240 пластина закладна для стійки BI/004 1 шт 34 €
KT230 пластина закладна для стійки BI/006 1 шт 34 €

міцна конструкція

світлодіодне освітлення

досконала передача

інноваційне розблокування

технологія Brushless 36 В

розумний енкодер

посилання на відео

* потребує заміну базової пружини

1 199 €

1 899 €

опори

(для стріли)

Шестерні редуктора виробляються тільки в «Roger Technology» зі 

сталі та бронзи. В передачі використані надійні зубчасті колеса з 

нахилом зуба 15 градусів із низьким шумом роботи.

монтажна основа

Завдяки оригінальній конструкції перевід шлагбаума в ручний 

режим може бути зроблений без зусиль в будь-якій точці.

Інноваційний двигун, виготовлений за технологією BRUSHLESS, 

напругою 36В постійного струму в поєднанні з цифровим блоком 

управління дозволяє значно знизити електроспоживання.

Встановлений на вихідному валу редуктора, дозволяє в разі 

відключення живлення або переходу в ручний режим відновити 

експлуатацію шлагбаума, не повторюючи процедуру навчання 

системи.

З метою підвищення надійності, всі силові елементи конструкції 

шлагбаума виготовлені зі сталі та бронзи.

Сигнальне освітлення виконано з використанням яскравих 

світлодіодів. Ліхтарі розташовані у верхній частині шлагбаума. 

Алгоритм світіння задається блоком управління.

https://www.youtube.com/watch?v=EhHm4vLw_n4

стріли

світлодіодна стрічка

Серія надінтенсивних шлагбаумів (безколекторна технологія «Brushless»)

Напруга двигуна 36 В 3Ф

Потужність   220 Вт  

Інтенсивність 

до 5000 циклів на добу

швидкість 2-6 сек

ступінь захисту  ІР54          ресурс 

1 млн. циклів

Напруга двигуна 36 В 3Ф

Потужність   220 Вт  

Інтенсивність 

до 4000 циклів на добу

швидкість 4-8 сек

ступінь захисту  ІР54                  

ресурс 1,5 млн. циклів

BIONIK 6  

BIONIK 4        

Кронштейни для складування 

стріли

Додаткові аксесуари

пружини

https://www.youtube.com/watch?v=EhHm4vLw_n4#
https://gant.ua/media/content/support/CTRL_Agilik_Bionik_%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
https://gant.ua/media/content/support/CTRL_Agilik_Bionik_%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
https://gant.ua/media/content/support/Bionik_4_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F.pdf
https://gant.ua/media/content/support/Bionik_4_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F.pdf
https://gant.ua/media/content/support/CTRL_Agilik_Bionik_%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
https://gant.ua/media/content/support/CTRL_Agilik_Bionik_%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
https://gant.ua/media/content/support/Bionik_4_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F.pdf
https://gant.ua/media/content/support/Bionik_4_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F.pdf


H93/RX22A/I приймач внутрішній 2х канальний для плат Roger шт 44 €

H93/RX20A/I приймач внутрішній 2х канальний для плат Roger               (50 пультів) 1 шт 35 €

R93/RX12A/U приймач зовнішній 2х канальний  в корпусі шт 48 €

E80/ТХ52R/2
пульт радіокерування 2х канальний  433 МГц (підтримує функцію копіювання 

коду)
шт 19 €

SYNUS/2
пульт радіокерування 2х канальний  433 МГц (підтримує функцію копіювання 

коду) фіксований/диннамічний код
 шт 25 €

E80/ТХ54R 
пульт радіокерування 4х канальний  433 МГц (підтримує функцію копіювання 

коду)
шт 25 €

G90/F4ES 
фотоелементи інфрачервоні cинхронізовані 12/24В AC/DC,                                                                    

дальність дії 15м (до 4 пар)
пара 39 €

R90/F2ES 
фотоелементи інфрачервоні 12/24В AC/DC,                                                                    

дальність дії 15м
пара 34 €

R92/LED230
сигнальна лампа 230В                                                                                     з платою 

модуляції світлових спалахів
шт 36 €

FIFTHY/230 сигнальна лампа 230В з вбудованою антеною 1 шт 46 €

FIFTHY/24 сигнальна лампа 24В з вбудованою антеною 1 шт 46 €

антена R91/AN1/LR1
антена з адаптером для кріплення                                                               до 

сигнальної лампи 
шт 12 €

RS рейка стальна зубчата (з бобишками) 1 м 8,5 €

RN рейка полімерна зубчата (зі стальним підсилювачем) для воріт до 400 кг 1 м 8,5 €

EDGE1/BOX
мікропроцесорний блок керування для розпашних приводів 24-36В 

BRUSHLESS 
1 шт 309 €

B70/2DC/BOX мікропроцесорний блок керування для розпашних приводів 230В 1 шт 259 €

H70/200 

AC/BOX
мікропроцесорний блок керування для розпашних приводів 230В 1 шт 166 €

радіоприймачі                    

433,92 МГц

пульти

фотоелементи

Додаткові аксесуари

лампи

блоки 

керування                                       

рейка

http://www.gant.ua/#
https://gant.ua/media/content/support/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA H93_RX_22_1.pdf
https://gant.ua/media/content/support/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA H93_RX_22_1.pdf
https://gant.ua/media/content/support/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE %D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B R90.pdf
https://gant.ua/media/content/support/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE %D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B R90.pdf
https://gant.ua/media/content/support/%D0%9F%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82 E80.pdf
https://gant.ua/media/content/support/%D0%9F%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82 E80.pdf
https://gant.ua/media/content/support/EDGE1_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0%D1%8F %D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F.pdf
https://gant.ua/media/content/support/EDGE1_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0%D1%8F %D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F.pdf
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