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protisloupek

LIFT X je namontován rychle. Konec řetězu 
se dá jednoduše připevnit háčkem na zeď 
domu. Pokud se naproti sloupku pohonu 
nenachází žádná zeď nebo něco podob-
ného, dodává se volitelně protisloupek.

klíčový kroužek

který je připevněný na konci řetězu slouží 
jako záměrné místo roztržení v případě 
zvýšeného napnutí řetězu vnějším vlivem, 
jako například najetím auta.

řetěz

řetěz pohonu LIFT X je vyroben z nylonu - 
plastického materiálu vysoké pevnosti a dlou-
hodobé odolnosti. Maximální zátěž řetězu je 
dimenzována pro běžné nákladní vozy do 
3,5 tun.

řídící jednotka včetně přijímače

LIFT X může být obsluhován pomocí dálkového ovládání. Jed-
noduchým stiskem tlačítka na vysí lači je řetěz snížen a umožněn 
vjezd. Dalším stiskem ovládání se řetěz zvedne a vjezd je za-
blokován.

automatický LIFT X 

slouží k uzavření a ohraničení vjezdů. LIFT X může být 

použit jak v soukromém sektoru (parkovací místa nebo 

vjezdy), tak také na veřejných místech s malou frekvencí 

použití (vjezdy pro dodavatele nebo hotelové odstavné 

plochy). Velkou výhodou u pohonu LIFT X je kompakt ní 

a tvarově atraktivní sloupek motoru, ve kterém jsou již 

integrovány všechny nezbytné komponenty, jako ří dící 

jednotka a motor. 

LIFT X se dodává kompletně s podstavcem, kabelovými 

spoji, zásuvkou a přípojnými svorkami a může být oka-

mžitě namontován.

Druhý motorově poháněný sloupek není nutný. Tím se 

nešetří pouze náklady na protisloupek, ale odpadá tím i 

kabeláž vedená na obě strany.

tousek LIFT X
řetězová zábrana – cenově výhodná varianta k závoře

řídící jednotka včetně přijímače

LIFT X2 / LIFT X2 Solar

12V
60W
150N
20 cyklů / den
10m
min. -25C° až max. +55C°
IP 54
230V 
120x120x1000mm

popis
napájení motoru

max. výkon

max. síla

cyklů za den

max. šíře zablokování

teplota provozu

druh ochrany

napájení

velikost sloupku

p 12V technologie p sloupek motoru z práškového hliníku 
p jednoduchá montáž, protože již předmontováno p možná každá RAL barva (volitelně)
p automatické vypnutí síly při odporu

rychlý průjezd & jednoduchý provoz pomocí dálkového ovládání tousek

LIFT X nechrání pouze soukromé nebo firemní plochy před nepovoleným parkováním, ale umožňuje také jednoduchým dálkovým ovládáním rýchlé, 

nenamáhavé spouštění a zvedání řetězu. LIFT X garantuje svému majiteli jisté a především volné parkovací místo.

Nouzové odblokování slouží k ručnímu 

vyvěšení řetězu v případě výpadku 

proudu.

Detailnější údaje naleznete v technické dokumentaci. Změny vyhrazeny.

Upozornění: 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.
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www.tousek.cz
Navštivte naše internetové 

stránky, kde určitě naleznete 

mnoho důležitých informací 

o automatických pohonech.
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Váš tousek-Partner

Technické změny, tiskové chyby a chyby v sazbě vyhrazeny. Veškerý obsah je chráněn autorským 
právem. Tisk, digitální rozmnožování, a to i částečné, pouze s naším písemným svolením.

Již více než 40 let

pracujeme na dalším vývoji pohonů bran a je jich 

příslušen ství na mezinárodní špičkové úrovni. 

Odborně vyškolení pracovníci a roz sáhlá nabídka 

servisu a podpory splňují i nejnáročnější přání zá-

kazníků.

tousek - originál

certifikát „Original tousek Qualität” Vám dává 

absolutní jistotu, že při koupi pohonů tousek jste 

zvolili nejvyšší rakouskou kvalitu.

Spolehlivě a bezpečně

Technický vývojový náskok firmy tousek, jako například 

funkce “Rolling Code RS433”, znamená, že s každým novým stisknu-

tím tlačítka bude 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, která je dnes vyžadována pro úplnou 

ochranu majetku na pozemcích. Kvalita produktů tousek je zaručena 

nejpřísnějšími výrobními to lerancemi a jejich stálou kontrolou.

Kompatibilita

Při stále rostoucí nabídce produktů tousek je velký důraz kladen 

na kompatibilitu nabízených zařízení - pohonů, příslušenství i 

bezpečnostních prvků.

Eduard Tousek

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

LIFT X-11/2015


