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Odkryj naszą bogatą ofertę rozwiązań i akcesoriów



LOCINOX
COMPANY MOVIE

Company

Locinox od 25 lat jest wiodącym producentem okuć do ogrodzeń. Tworzymy produkty z myślą o Państwach 
potrzebach. Innowacyjność, jakość i szybki montaż to zalety naszych produktów. Naszym celem jest zwiększyć 
wydajność Państwa działalności! Z najnowocześniejszej fabryki w Waregem wysyłamy nasze produkty do 60 
krajów na świecie. Nasz zespół pracuje z wielką pasją i razem z naszymi klientami tworzą nowe lepsze produkty. 

Let’s make better fences together!
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Elektryczny zaczep z zamkiem

• 1 strona stała - 1 strona obrotowa - 1 strona zaślepiona
• 2 strony stałe
• 2 strony obrotowe

Różne kombinację są możliwe:

Polecane klamki

3006KR

Do zamówienia
Na profil prostokątny 
• LAKQ3030 U2L - Regulowany w zakresie od 30 mm do 50 mm
• LAKQ4040 U2L - Regulowany w zakresie od 40 mm do 60 mm
• LAKQ6060 U2L - Regulowany w zakresie od 60 mm do 80 mm

Specyfikacja
• Prosta zamiana lewy lub prawy
• Jeden obrót klucza powoduje skok rygla o 23 mm
• Obsługa rygla dziennego za pomocą klucza
• 4-otworowy montaż dwoma śrubami nimbusowymi
• Rozstaw rygli 60 mm
• Regulacja rygli do 20 mm bez demontażu zamka
• Nierdzewny mechanizm
• Obudowa wykonana zgodnie z ISO 9227 KTL. Wytrzymała 1000 

godzin w komorze z mgłą solną

Kolory obudowy zamka

LAKQ U2 (Patented)

Zamek przemysłowy z obudową aluminiową i nierdzewnym 
mechanizmem. Polecamy go do Państwa bram i furtek przemysłowych. 
Dzięki 20 mm ciągłej regulacji rygli można zamek wyregulować bardzo 
dokładnie, tak żeby zamek idealnie pracował i zamykał. Skok rygla 
nierdzewnego o 23 mm zapewnia pewne i bezpieczne zamknięcie. W 
komplecie z klamką aluminiową.

Specyfikacja
• Nowość: gniazdo dolnego rygla wykonane ze stali 

nierdzewnej
• Do profili nie mniejszych niż 50mm
• 12 V napięcia stałego lub zmiennego
• Pobór prądu Emissa: 1 A
• Pobór prądu Ruptura: 1,5 A
• Wodoodporny i odporny na warunki pogodowe
• Siła wyrwania 500 kg
• Odnowione bardzo odporne na korozję zamknięcie

SE-E Elektrozaczep Emissa, otwiera kiedy jest podane napięcie, pod zamki typu LA

SE-R
Elektrozaczep Ruptura, otwiera kiedy nie podawane jest napięcie, pod zamki 
typu LA

Do zamówienia

SE (Patent)

Elektrozaczep do bram i furtek skrzydłowych. Wyposażony w system podwójnego 
ryglowania, który odeprze nawet 500 kg. Gniazdo dolnego rygla zostało wykonane 
ze stali nierdzewnej. Zaczep stał się solidniejszy i idealnie nadaje się do systemów 
kontroli dostępu. 
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Elektryczny zamek z zaczepem

Polecane klamki

Specyfikacja
• Nierdzewny zaczep w wykończeniu poliamidowym
• Aluminiowy opór z gumą
• Prosta zamiana lewy lub prawy
• Innowacyjny montaż Quick-Fix
• Regulowany pod profile 40-60mm
• Pod profile prostokątne i rury

SAKL QF Zaczep przemysłowy na profil

SARL QF Zaczep przemysłowy na rurę

Do zamówienia

NEW

Kolor blachy oporowej

SAKL QF (Patented)

Nierdzewny zaczep w wykończeniu poliamidowym nowym standardem do bram i 
furtek (ogród, dom, firma,..). Sprawdzony system Qiuck-Fix zapewni szybki i solidny 
montaż. Blachę oporową z gumą odbojową można wyregulować do profili od 40mm 
do 60mm. Ścianka skośna ułatwia zamykanie bram i furtek.

Specyfikacja
• 12 V napięcia stałego lub zmiennego
• Pobór prądu: 0,3A
• Normalnie otwarty (Zabezpieczenie przeciwpożarowe)
• Blokowanie lub odblokowanie klamek
• Prosta zamiana lewy lub prawy
• Jeden obrót klucza powoduje skok rygla o 23 mm
• Obsługa rygla dziennego za pomocą klucza
• Regulacja rygli do 20 mm bez demontażu zamka
• 4-otworowy montaż dwoma śrubami nimbusowymi
• Rozstaw rygli 60 mm
• Możliwość podmiany na dowolny zamek Locinox
• Obudowa wykonana zgodnie z ISO 9227 KTL. Wytrzymała 1000 

godzin w komorze z mgłą solną

Kolory obudowy zamka

LEKQ U4 (Patent)

Zamek elektryczny z obudową aluminiową i nierdzewnym 
mechanizmem. Kiedy podane jest napięcie na zamek zablokowane są 
klamki. Dzięki 20 mm ciągłej regulacji rygli można zamek wyregulować 
bardzo dokładnie, tak żeby zamek idealnie pracował i zamykał. 
Skok rygla nierdzewnego o 23 mm zapewnia pewne i bezpieczne 
zamknięcie.
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Do zamówienia
Na profil prostokątny 
• LEKQ3030 U4L - Regulowany w zakresie od 30 mm do 50 mm
• LEKQ4040 U4L - Regulowany w zakresie od 40 mm do 60 mm
• LEKQ6060 U4L - Regulowany w zakresie od 60 mm do 80 mm
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Elektryczny rygiel dolny

• ELECTRADROP - Na profil 40 x 40 mm lub większy

ELECTRADROP 

Elektryczny rygiel dolny 24 V o skoku bolca 115 mm do bram automatycznych 
zapewnia bezpieczne zfamknięcie bramy. Rygiel odciąża siłowniki kiedy wieje 
wiatr.

• Obudowa aluminiowa malowana proszkowo, odporna na wandalizm
• Szybki montaż Quick-Fix
• Kompatybilny z każdym napędem z funkcją wcześniejszego zaświecenia lampy 

ostrzegawczej (3 sekundy)
• Możliwe ręczne odblokowanie podczas braku napięcia
• Wyposażony w wyjście do sygnalizacji kiedy rygiel jest otwarty
• Czujnik zatrzymuje rygiel kiedy napotka przeszkodę
• Skok rygla: 115 mm
• Średnica rygla: 20 mm
• Na profil nie mniejszy niż 40 mm
• Montaż pionowy
• Pobór mocy podczas pracy: 11 W w spoczynku: 0,2 W
• W komplecie z kablem 5 m
• Wraz z wkładką 3012-37-STD
• Podłączenie pod zasilacz Locinox DC-POWER-24V/W

Do zamówienia

Dostępne kolory

DC-POWER-24V/25W
P. 14

OGS

Pasujący opór dolny i zasilacz

6
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Zwora magnetyczna z pochwytem

• MAG-2500 - Do montażu na profilach kwadratowych i furtek z profila 
od 40 mm do 80 mm, siła ciągu 250 kg

• MAG-5000 - Do montażu na profilach kwadratowych i furtek z profila 
od 40 mm do 80 mm, siła ciągu 500 kg

Do zamówienia

Polecane produkty

DC-POWER-24V/25W
P. 14

DVK-HD
P. 13

DC-ACCESS-12V/20W
P. 14

PB-1
P. 12

N-LINE-MAG-2500
P. 9

Specyfikacja
• Duża siła zamykania! Nawet do 500kg
• Guaranteed performance: holding force tested 

on every Maglock
• Testowana przez 500 godzin w komorze z mgłą 

solną! SGS Certyfikowany.
• Wyjątkowa dodatkowa powłoka ochronna 

specjalnie na zewnątrz
• Obudowa aluminiowa malowana proszkowo
• Z systemem Kick-Off (rozmagnesowujący)
• Nowy system antywłamaniowy: Zachodząca 

krawędź zabezpiecza zworę przed wyłamaniem 
jej łomem.

• Zintegrowane pochwyty
• Szybki montaż po 7 otworach
• Taki sam rozstaw montażowy jak standardowe 

zaczepy Locinox
• Normalnie otwarty - bez napięcia
• Napięcie: 12 V / 24V

Kolory

MAG 

Innowacyjna zwora magnetyczna do kontroli Twojego wejścia. 
Obudowa aluminiowa malowana proszkowo z pochwytem i 
wyjątkowym zamocowanie Quick-Fix, które zapewnia szybki i łatwy 
montaż. Oszczędność czasochłonnego spawania. Wystarczy 5 
otworów żeby zamocować zworę magnetyczną.
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Zwora magnetyczna bez pochwytu

DC-POWER-24V/25W
P. 14

DVK-HD
P. 13

DC-ACCESS-12V/20W
P. 14

PB-1
P. 12

N-LINE-MAG-2500
P. 9

• MAGMAG-2500 - Do montażu na profilach kwadratowych i furtek z 
profila od 40 mm do 80 mm, siła ciągu 250 kg

• MAGMAG-5000 - Do montażu na profilach kwadratowych i furtek z 
profila od 40 mm do 80 mm, siła ciągu 500 kg

Do zamówienia

Polecane produkty

Specyfikacja
• Testowana przez 500 godzin w komorze z mgłą 

solną! SGS Certyfikowany.
• Duża siła zamykania! Nawet do 500kg
• Testowany zgodnie z ISO 9227 przez SGS
• Wyjątkowa dodatkowa powłoka ochronna 

specjalnie na zewnątrz
• Obudowa aluminiowa malowana proszkowo
• Z systemem Kick-Off (rozmagnesowujący)
• Nowy system antywłamaniowy: Zachodząca 

krawędź zabezpiecza zworę przed wyłamaniem 
jej łomem.

• Wersja bez klamek
• Szybki montaż po 5 otworach: Quick-Fix
• Taki sam rozstaw montażowy jak standardowe 

zaczepy Locinox
• Napięcie: 12 V / 24V
• Pobór prądu: 460 mA / 12 V lub 230 mA / 24 V
• Gwarantowana wydajność: siła przyciągania 

testowana na każdej zworze magnetycznej 
Locinox

Dostępne kolory

MAGMAG 

Innowacyjna zwora magnetyczna do kontroli Twojego wejścia. 
Obudowa aluminiowa malowana proszkowo z pochwytem i 
wyjątkowym zamocowanie Quick-Fix, które zapewnia szybki i łatwy 
montaż. Oszczędność czasochłonnego spawania. Wystarczy 5 
otworów żeby zamocować zworę magnetyczną. 
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Profil wypełniający pod zwory magnetyczne

Specyfikacja
• Długość profila: 2 m
• W komplecie śruby samowiertne, możliwość 

montażu na śrubach Quick-Fix
• W komplecie 2 zaślepki profila i 6 zaślepki 

łączeniowe
• Przy zastosowaniu pochwytu 3006PULL zaleca 

się zamontować specjalny adapter dostarczany 
wraz z pochwytem

Specyfikacja

• N-LINE-MAG-2500 - Wypełniający profil aluminiowy po zwory 
magnetyczne MAG2500 i MAGMAG2500

Do zamówienia

Polecane zwory magnetyczne

MAGMAG-2500
P. 8

MAG-2500
P. 7

NEW N-LINE MAG 

Profil malowany proszkowo. Estetycznie wypełnia przestrzeń pod nad i 
między zworami MAG2500 i MAGMAG2500. Zabezpiecza krawędzie 
wystającej zwory i eliminuję ryzyko zahaczenia ręką o zworę. 
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Zamek kodowany mechanicznie

Na profil prostokątny
• LMKQ3030 V2L - Regulowany w zakresie od 30 mm do 50 mm
• LMKQ4040 V2L - Regulowany w zakresie od 40 mm do 60 mm
• LMKQ6060 V2L - Regulowany w zakresie od 60 mm do 80 mm

Na rurą
• LMRQ3030 V2L - Regulowany w zakresie od 30 mm do 50 mm
• LMRQ4040 V2L - Regulowany w zakresie od 40 mm do 60 mm
• LMRQ6060 V2L - Regulowany w zakresie od 60 mm do 80 mm

Na płaskownik
• LMPQ1010 V2L - Regulowany w zakresie od 10 mm do 30 mm

SAKL QF
P. 5

Polecane zaczepy Do zamówienia

Kompatybilny z każdym samozamykaczem

TIGER
P. 21

MAMMOTH-180
P. 22

VERTICLOSE-STD
P. 17

SAMSON-2
P. 18

Specyfikacja
• Klawiatura z obu stron
• Możliwość wpisania oddzielnego kodu na wejście i wyście
• Wyposażony w osłonę przeciw zabrudzeniom i deszczu z poliamidów
• Łatwe wprowadzenie lub zmiana kodu dostępu
• Z regulowaną rolką do łatwiejszego zamykania
• Bardzo silny i przyjazny mechanizm użytkowania
• Automatyczny reset kodu po wciśnięciu klamki
• Wpisanie złego kodu powoduję zablokowanie klamki
• Możliwość podmiany na dowolny zamek Locinox
• Obudowa wykonana zgodnie z ISO 9227 KTL. Wytrzymała 1000 

godzin w komorze z mgłą solną

Kolory obudowy zamka

LMKQ V2 (Patent)

Pracuje, bez jakiego kol wiek zasilania, co stwarza, że nadaje się idealnie 
do szybkich i prostych rozwiązań dla kontroli dostępu. Dzięki 20 mm 
ciągłej regulacji rygli można zamek wyregulować bardzo dokładnie, tak 
żeby zamek idealnie pracował i zamykał. Skok rygla nierdzewnego o 23 
mm zapewnia pewne i bezpieczne zamknięcie.
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Akcesoria do kontroli dostępu
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Nowoczesne oświetlenie LED i obudowa transformatora

TRICONE Nowoczesna lampa LED, z Quick-Fix

Do zamówienia

Specyfikacja
• Szybki montaż Quick-Fix
• Obudowa aluminiowa z ochroną kabla
• 3 białe LEDy
• Kąt świecenia ± 140°
• Żywotność: 50 000 Godz
• 300 lux
• Moc: ± 1W (przy zasilaniu 12 V DC)
• 12 V AC albo DC (Max. 18 V DC lub AC)
• Niskie zużycie energii podczas długotrwałej pracy
• Obudowa z odlewu zapewnia idealną szczelność
• Możliwość podłączenia nawet 20 lamp Tricon przy zasilaniu 20 V AC, 

a przy zasilaniu 20V DC do 15 lamp
• IP54

Dostępne kolory

TRICONE 

Nowoczesne oświetlenie LED do Państwa ogrodzeń. Oszczędne 
rozwiązanie do oświetlenia ogrodzenia. Quick-Fix umożliwia 
błyskawiczny i solidny montaż.

DC-POWER-12V/20W
P. 14

DC-POWER-24V/25W
P. 14

DC-ACCESS-12V/20W
P. 14

AC-TRANS-12V/25W
P. 14

Obudowa zasilacza i timera

Specyfikacja
• Wodoodporna obudowa na transformator - IP66
• Aluminiowa malowana proszkowo
• Szerokość szyny 86 mm (5 pozycji)
• W komplecie dwie dławnice M20 i dwie zaślepki M16
• Innowacyjny montaż Quick-Fix
• Posiada odprowadzenie ciepła na tylnej ściance

Kolory obudowy

PB-1 Obudowa transformatora 155 x 96 x86 mm z szyna DIN i systemem montażowym Quick-Fix

Do zamówienia

PB-1 

Aluminiowa skrzynka transformatorowa, proszkowo malowana. Montowana za 
pomocą śrub Quick-Fix do szybkiego i trwałego montażu. IP66
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Pancerze ochronne kabla / transformatory / zasilanie

Specyfikacja
• Wzmocniony nierdzewny pancerz ochronny kabla prądowego.
• Długość pancerza 450 mm
• W komplecie z ośmioma śrubami samowiercącymi

Dostępne kolory

2005

Polecany kabel

DVK Stainless steel guiding cable 450 mm

Do zamówienia

DVK 

Nierdzewny pancerz ochrony kabla. Estetyczne rozwiązanie do ochrony Państwa 
kabla prądowego.

Specyfikacja
• Nierdzewny wandaloodporny pancerz ochronny kabla
• Dostępny w dwóch długościach: 450 lub 650 mm
• Chroni okablowanie przed wandalizmem, trudnymi warunkami 

atmosferycznymi i owadami
• Solidny montaż dzięki nierdzewnym śrubom samowiertnymi
• Pancerz zakończony aluminiowymi obudowami
• Średnica wewnętrzna pancerza: 9 mm

Dostępne kolory

2005

Polecany kabel

DVK-HD-450 Nierdzewny pancerz ochronny kabla 450 mm

DVK-HD-650 Nierdzewny pancerz ochronny kabla 650 mm

Do zamówienia

DVK-HD 

Trwałe i estetyczne rozwiązanie dla instalacji elektrycznej. Chroń swoje okablowanie 
na zewnątrz przed brudem, wilgocią i wandalizmem. Pancerz chroni okablowanie 
bram i furtek i zapobiega zatrzaśnięciu kabla. 
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NEW

Transformator 12 V i 13 V DC
DC-POWER-12V/20W 

Transformator napięcia stałego DC 12 V / 13 V - 25 W. Może być stosowany do 
elektrozaczepu SE, zamka LEKQ, zwór magnetycznych itp.

DC-POWER-24V/25W Zasilacz 24 - 25 V DC - 25 W

Do zamówienia

• Montaż bezpośredni lub na szynie Din
• Moc 25 W
• Napięcie zasilania: 230 V
• Napięcie wyjściowe: 24 V i 25 V
• Obudowa aluminiowa
• Solidny: zamknięty w obudowie chroniącej przed warunkami atmosferycznymi

Transformator 24 V i 25 V DC
DC-POWER-24V/25W 

Transformator napięcia stałego DC 24 V / 25 V - 25 W. Może być stosowany do 
zwory magnetycznej.

DC-POWER-12V/20W Alimentation 12 V DC - 20 W

Do zamówienia

• Montaż bezpośredni lub na szynie Din
• Moc 20 W
• Napięcie zasilania: 230 V / Napięcie wyjściowe: 12 V i 13 V DC
• Obudowa aluminiowa
• Solidny: zamknięty w obudowie chroniącej przed warunkami atmosferycznymi

DC-ACCESS-12V/20W Zestaw z modułem dostępowym 12 V DC

Do zamówienia

• Ustawiany czas do odczytu na wyświetlaczu
• Łatwa obsługa: regulacja czasu podtrzymania sygnału za pomocą przycisku (od 1 do 99 s)
• Montaż bezpośredni lub na szynie Din
• Solidny: zamknięty w obudowie chroniącej przed warunkami atmosferycznymi
• Napięcie zasilania : 220V AC / Pobór mocy: 20W

Zestaw modułu dostąpu 12 V DC
DC-ACCESS-12V/20W 

Wszystko w jednym, moduł dostępu Plug&Play (wejście 220V AC). W zestawi 
zasilanie i zintegrowany timer z czytelnym wyświetlaczem z możliwością regulacji: 
przedziału czasu (od 1 do 99s) podtrzymania sygnału. Moduły NO lub NC można bez 
problemu podłączyć. 
 

AC-TRANS-12V/25W Transformator 12 V AC - 25 W

Do zamówienia

• Montaż bezpośredni lub na szynie Din
• Moc 25 W
• Napięcie zasilania: 230 V / Napięcie wyjściowe: 12 V AC
• Obudowa aluminiowa
• Solidny: zamknięty w obudowie chroniącej przed warunkami atmosferycznymi

Safety transformer 12 V AC
AC-TRANS-12V/25W 

Transformator napięcia zmiennego 12 V AC. Może być stosowany do elektrozaczepu 
SE, zamka LEKQ itp.

14
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Polecane zasilanie

GATESWITCH Odstęp między bramką a słupkiem: minimum 10 mm i maksimum 50 mm

Do zamówienia

• Może być montowany na każdej bramie lub furtce
• Sygnalizacja LED kiedy brama lub furtka jest w 

pozycji wcześniej ustalonej ( potrzebne zasilania 12 
V DC)

• Posiada styk normalnie otwarty i normalnie 
zamknięty

• Odstęp między brama lub furtką a słupkiem: 
minimum 10 mm / Maksymalnie 50 mm

• Prosta regulacja odstępu między bramą lub furtką a 
słupkiem przy pomocy podkładek dystansujących

Specyfikacja

GATESWITCH 

Uniwersalny system nadzoru do bram i furtek. Wykonany przy pomocy magnesu 
i przełącznika magnetycznego. Może służyć np. w kontroli dostępu, w systemach 
alarmowych. Odległość między czujnikiem jest regulowana za pomocą podkładek. 
Zintegrowana kontrolka LED sygnalizuje czy nasza brama lub furtka znajduje się w 
pozycji przez nas wyznaczonej.

System nadzoru do bram i furtek

15



Automatyczne rozwiązania z zakresu zamykania furtek: 
samozamykacze do furtek

16
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Samson-2: Uniwersalny samozamykacz do furtek

NEW

Dostępne kolory

SAMSON-2 (Patented)

Kolejna generacja samozamykacza. Jeszcze prostszy montaż i większy komfort otwierania. Końcowe domknięcie można 
wyregulować po instalacji przy pomocy śruby regulacyjnej. Dzięki dodatkowym uchwytom można zamontować samozamykacz 
w niemal każdej sytuacji.  Opatentowany system tłumieniowy zapewnia stałą pracę bez względu na temperaturę.

• W zależności od sytuacji montażowej kąt otwarcia wynosi nawet 150°
• Regulowana siła i prędkość zamykania
• Nowość: płynna regulacja funkcji domyku
• Specjalnie zaprojektowane do zastosowań zewnętrznych: odporny na deszcz i mróz
• Prędkość zamykania odporna na wahania temperatury
• Szybki i prosty montaż: Quick-Fix
• Do bram i furtek lewych oraz prawych
• Do bramek o ciężarze do 150 kg i szerokości do 2 m
• Testowany na 500 000 cykli
• Testowano do -30 ° C

• SAMSON-2 - Jedna wersja samozamykacza do furtek ważących nawet 150Kg

Do zamówienia

17
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VERTICLOSE-RAIL (Patent)

Verticlose to przemysłowy samozamykacz, w którym siłą, prędkość i funkcja domyku jest regulowana po zainstalowaniu. 
Stworzony z nie korodujących materiałów. Dedykowany do furtek z zawiasami 90°. Używając ramienia “RAIL” uzyskuję się 
najkorzystniejszy rozkład sił,co przekłada się na komfort użytkowania. Ułatwiony montaż dzięki naklejanym szablonom do 
wiercenia i śrubom Quick-Fix. Opatenowany system tłumieniowy odporny na wahania temperatury.

• Prosta regulacja siły, prędkości i funkcji domyku
• Prędkość zamykania odporna na wahania temperatury
• Specjalnie zaprojektowane do zastosowań zewnętrznych: odporny na deszcz i mróz
• Dedykowany do furtek z zawiasami 90°
• Maksymalny kąt otwarcia: 180° (nie ma potrzeby instalacji ogranicznika)
• Obudowa aluminiowa malowana proszkowo
• Do bramek lewych i prawych
• Do bramek o ciężarze do 150 kg i szerokości do 1,2 m
• Testowany na 500 000 cykli
• Testowano do -30 ° C

Hydrauliczny samozamykacz do furtek z zawiasami otwierających na 90°

Dostępne kolory

• VERTICLOSE-RAIL - Z ramieniem i rolką przy montażu z zawiasem 90°

Do zamówienia

18
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VERTICLOSE-STD (Patent)

Verticlose to samozamykacz, w którym siła, prędkość i funkcja domyku jest 
regulowana po zainstalowaniu. Odporny na warunki zewnętrzne. Z materiałów  nie 
korodujących.  Dedykowany do furtek z zawiasami 180°. Ułatwiony montaż dzięki 
naklejanym szablonom do wiercenia i śrubom Quick-Fix. Opatentowany system 
tłumieniowy odporny na wahania temperatury.

• Prosta regulacja siły, prędkości i funkcji domyku
• Prędkość zamykania odporna na wahania temperatury
• Specjalnie zaprojektowane do zastosowań zewnętrznych: odporny na deszcz i 

mróz
• Maksymalny kąt otwarcia: 180° (nie ma potrzeby instalacji ogranicznika)
• Dedykowany do furtek z zawiasami 180°
• Obudowa aluminiowa malowana proszkowo
• Do bramek lewych i prawych
• Do bramek o ciężarze do 120 kg i szerokości do 1,2 m
• Testowany na 500 000 cykli
• Testowano do -30 ° C

Pionowy hydrauliczny samozamykacz do furtek z zawiasami 180°

• VERTICLOSE-STD - Z ramieniem przy montażu blisko muru

Do zamówienia

Dostępne kolory
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Hydrauliczny samozamykacz i zawias 180° w jednym
MAMMOTH-180 (Patent)

Hydrauliczny samozamykacz i zawias w jednym. Estetyczny, samozamykający 
zawias, który przy otwieraniu nie sprawia dużych oporów a zamyka skutecznie 
bramki o ciężarze nawet do 150kg. Z opatentowanym systemem tłumienia 
odpornym na wahania temperatury. Regulowana siła, prędkość i funkcja domyku.

• Samozamykający zawias z opatentowanym systemem tłumienia
• Regulowana siła i prędkość zamykania
• Funkcja domknięcia aby furtka zawsze została zatrzaśnięta
• Szybki montaż Quick-Fix
• Przestawiany lewy lub prawy
• Kąt otwarcia 180°
• Obudowa aluminiowa malowana proszkowo
• Podwójne łożysko nierdzewne
• Regulowany w 2-kierunkach (2 x 20 mm)
• Mały opór przy otwieraniu: potrzebna siła 15 Nm
• Spełnia normy dotyczące maksymalnej siły potrzebnej do otwarcia bramki
• W komplecie z zawiasem dolnym Dino (Podwójne łożysko nierdzewne)

Zaprojektowany na zewnątrz: odporny na wodą i mróz
• Odporny na włamanie
• Prędkość zamykania odporna na wahania temperatury
• Do bramek o ciężarze do 150 kg i szerokości do 1,5 m
• Testowany na 500 000 cykli
• Testowano do -30 ° C

• MAMMOTH-180 - Do profili 40 x 40 mm lub większych

Do zamówienia

Dostępne kolory
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Kompaktowy zawias i samozamykacz w jednym
TIGER (Patent)

Hydrauliczny samozamykacz i zawias w jednym. Estetyczny, samozamykający 
zawias, który przy otwieraniu nie sprawia dużych oporów a zamyka skutecznie 
bramki o ciężarze nawet do 75 kg. Regulowana siła i prędkość zamykania. Prosty i 
szybki montaż: Quick-Fix. Współpracuje z zawiasem Puma.

• Samoczynne zamykanie 180° bramki z regulowaną siłą
• Aluminiowy zawias PUMA. 
• Malowany proszkowo. 
• Montaż na dwóch śrubach Quick-Fix
• Obudowa aluminiowa malowana proszkowo
• Szybki i prosty montaż: Quick-Fix
• Estetyczny wygląd
• Odporny na wandalizm i kradzież
• Kąt otwarcia i domknięcia 180°
• Do bramek lewych i prawych
• Do bramek o ciężarze do 75 kg i szerokości do 1,1 m
• Testowany na 500 000 cykli
• Testowano do -30 ° C
• Odpowiada RoSPA normalizacji
• Regulacja góra - dół w zakresie 20 mm
• Regulacja w lewo - w prawo w zakresie 10 mm

• TIGER - Samozamykacz hydrauliczny i zawias Puma

Do zamówienia

Dostępne kolory
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QUICK-FIX
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ZAWIAS KĄT OTWARCIA REGULACJA WYKONAWSTWO

90° 180° Prędkość 
zamykania

Siła zam-
ykania

Funkcja 
domyku

Brama waga 
(kg)

Szerokość 
bramy(mm)

NOWA 
BRAMA

TIGER ZINTEGROWANY 180° 75 1100

MAMMOTH-180 ZINTEGROWANY 180° 150 1500

NOWOCZ-
ESNYS

VERTICLOSE-STD 180° 120 1200

VERTICLOSE-RAIL 180° 150 1500

REALCLOSE 180° 150 1200

SAMSON 150° 150 2000

ZASTOSOWANIE  WEDŁUG WŁAŚCIWOŚCI:

TRWAŁE
Locinox zdecydował, że zastosuje uszczelnienie na 
osi obrotowej. Ruch obrotowy w późniejszej fazie 
zamieniany jest na ruch liniowy. Takie rozwiązanie 
zabezpiecza mechanizm przed kurzem, wodą i utratą 
oleju.

Uszczelki obrotowe Liniowy

100% mechaniczny

Odporne na warunki 
atmosferyczne

Uniwersalne lewe/praweOszczędność czasu

Testowane na 500 000 
cykli

Quick-Fix

Dane techniczne samozamykacza Locinox do furtek
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DOBÓR WEDŁUG SZEROKOŚCI/CIĘŻARU BRAMKI

Nasze samozamykacze dopełniają szeroki asortyment akcesoriów do bram i furtek.  Niezwykły system tłumieniowy zapewni 
idealne zamknięcie bramki, nie ważne przy jakich warunkach atmosferycznych. Siła i prędkość zamykania może być w każdej 
chwili regulowana. Funkcja domyku zapewni prawidłowe zatrzaśniecie się bramki.

KOMPENSACJA 
TEMPERATURY
Stabilna szybkość zamykania 
niezależnie od temperatury.

KWESTIA 
KOMFORTU

Te
m

p.
 w

 °
C

Czas 
zamykania w 
sekundach

KONKURENCJA
Przetestowano przy kącie otwarcia 90°

LOCINOX

NAJLEPSZE 
DZIAŁANIE

KWESTIA 
BEZPIECZEŃSTWA



Liniowy
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