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tousek Rollco® LWS 101, 111, 125

MADE IN AUSTRIA



p bardzo cichy i spokojny bieg p szybki montaż 
p wysoka odporność na korozję p duży udźwig

125-L 125-S 111-L 111-S 101

Uwaga wskazówka: Prosimy zwrócić uwagę, że przedstawione w tym prospekcie elemen ty 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. Szczegółowe dane techniczne patrz 
informacja techniczna.

  max. max. max. ciężar max.

  dług. profi lu nośność/mb nadbudowy cykle/dzień a b c d

 LWS101 6m 25kg 150kg 20 75 69 3 30

 LWS111 8,4m 60kg 410kg 30 84 94 4 30

 LWS125 12m 150kg 1130kg 200 105 125 5 30

 max. światło przejazdu

 4m 4,5m 5m 6m 7m 8m 9m

Podane wartości uzależnione są od wyboru wózka jezdnego oraz odstępu pomiędzy wózkami.

Masywne wykonanie, ocynk, płyty

montażowe ze stali nierdzewnej, 

łożyskowane stalowe rolki dla cichej pracy.

wózki jezdne LWS

125-X

System tousek Rollco® LWS 101, 111, 125, realizuje kom-

pletnie nowy koncept. Szyna jezdna wykonana z wyso-

kiej jakości, na zimno walcowanej, ogniowo cynkowanej 

stali zapewnia odporność na korozję nie wymagając 

żadnych prac konserwacyjnych.

Nowoczesne, samonośne konstrukcje mają wiele zalet. 

Najważniejsze: odporna na lód i śnieg, szyna jezdna pro-

wadzi bramę ponad wszelkimi nierównościami podłoża.

Masywne wózki z dużymi, łożyskowanymi stalowymi 

rolkami zapewniają optymal ne prowadzenie i gwaran-

tują ab so lut ną cicho bieżność systemu nawet przy ma-

ksymalnym obciążeniu oraz niezawodność przez wiele 

lat.

Specjalna śruba kontrująca służy do re gulacji kąta na-

chylenia rolek, zapobie gając efektowi opadania bramy 

prze jeżdżającej z jednej pozycji krańcowej w drugą jak 

również nieprzyjemnemu od głosowi. Przyczynia się w 

ten sposób do podwyższenia trwałości systemu. Bez-

obsługowe, odporne na kurz łożyska to kolejna cecha 

wysokiej jakości produktów firmy Tousek.

Cichobieżność
Stalowa szyna jezdna w połą czeniu z masy-
wnymi wózkami i dużymi, łożyskowanymi 
stalowy mi rolkami zapewnia najwyższą 
cichobieżność systemu.

Kompatybilność

Systemy Rollco® LWS 101, 111, 125 
są optymalnie przystosowa ne do napędów 

bram przesuw nych serii tousek Pull. Systemy 
mogą być obsługiwane również ręcznie.

Regulowany pochył wózka
Brama przejeżdżając z jednej po zycji krań-
cowej w drugą, powo duje zmianę obciążenia 
profilu. Towarzyszy temu charakterystycz ne 
opadnięcie profila w dół i związany z tym od-
głos. Dzięki naszemu rozwiązaniu – nie do-
chodzi do tego efektu. Tym samym osiągamy 
cichobieżność i niskie zużycie systemu.

Wyjątkowe osłony wózków

Chronią mechanikę 
i nadają ele gancji bramie.

Wklęsła ścianka boczna

Wyraźnie podwyższona sztywność w porów-
naniu do tradycyjnych „płaskich” ścianek

Rowek pomocniczy
Pomaga przy montażu listwy zębatej i oszczędza 
drogocenny czas!

tousek Rollco® LWS 101, 111, 125
Profile jezdne ze stali ocynkowanej ogniowo

dla wszystkich samonośnych bram przesuwnych 
o świetle wjazdu do 9 metrów

Idealnie gładkie od wewnątrz
bo ocynkowane ogniowo w pros tych 

arkuszach blachy

OCYNKOWANE OGNIOWO

regulowana płyta montażowa dla 
napędu do bramy ocynkowana

zaślepka z odbojnikiem 
gumowym ocynkowana

listwa zębata stalowa lub 
z  tworzywa

estetyczna osłona wózka

prowadnik pionowy 
   ocynkowany

konsole 
montażowe

najazd górny
ocynkowany

najazd dolny 
ocynkowany

zaślepka z odbojnikiem 
gumowym i rolką najazdową
ocynkowana 

śruba rzymska ze stali  
    nierdzewnej



tousek 
napędy do bram przesuwnych 

kompaktowe i niezawodne

tousek 

program nadajników impulsów

kompatybilne i niezawodne

tousek 

napędy do bram przesuwnych 

kompaktowe i niezawodne

www.tousek.com

tousek 

szlabany drogowe

atrakcyjne i niezawodne

tousek 
napędy do bram skrzydłowych

eleganckie i bezpieczne

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

Państwa tousek-Partner chętnie Wam doradzi:

PRODUKTY tousek
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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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Zastrzegamy sobie prawo do zmian; za ewentualne błędy w druku nie ponosimy odpowiedzialności.
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