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MÁRKA ÍGÉRETE
A Roger nem csak egy név.
Ez a márka hatalmas élményt ígér a szakemberek és végfelhasználók 
számára.
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Filozófiánk

Roger Technology

  A Háztartási automatizálás terén szerzett több mint 25 éves 
tapasztalatának köszönhetően a Roger Technology Olaszország 
egyik vezető vállalatává vált, amely az integrált automatizálási 
rendszerek tervezésére és gyártására szakosodott

Mi lakossági, kereskedelmi és ipari ágazatok számára tervezünk, 
gyártunk és értékesítünk kapuk, garázskapuk és közúti akadályok 
automatizált rendszerét.

La nostra Missione

Küldetésünk

Üzleti modellünk lehetővé teszi a teljes körű megoldások és termékek 
tervezését és fejlesztését a piac széles körű skálájával integrált hazai 
automatizálási rendszerek számára.

Üzleti jövőképünk

A Roger filozófia fő célja, hogy különös figyelmet fordítson a mérnöki, 
tervezési és gyártási folyamatokra és ezzel egyedi megoldásokat 
kínáljon:
‐ Innovatív telepítési technológia
‐ Könnyű és kényelmes a végfelhasználók számára
‐ Biztonságos, minőségi és megbízható piac

t l e t e k  Innovazione e crea vità

Tecnologia e Esperienza Dialogo di mercato

A társaság struktúrája

A Roger a termelési tevékenységet olyan két fő 
területen fejleszti, ahol az alkalmazottak 
munkája összhangban áll a belső üzleti
modellel.

A két fő terület célja az ügyfélközpontúság, 
ahol a személyzet teljes egésze folyamatosan
kutatja és fejleszti az új megoldásokat az
ügyfelek igényeinek kielégítésére.

Örökségünk

A Roger sokkal több egy névnél.
Ez egy márka, amely nagy tapasztalatokat ígér az 
iparág szakembereinek és a végfelhasználóinak.
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Üzleti és termékvonal

Lakossági, kereskedelmi és ipari kapuk 
és ajtók integrált automatizálási rendsz-
erét tervezzük, gyártjuk és értékesítjük.

TOLÓKAPUK
Automatika toló kapukhoz 300kg-tól 2 200kg-ig 

SZÁRNYASKAPUK
Automatika akár 5 méter hosszúságú szárnyas kapukhoz.

FÖLDBE SŰLLYESZTETT KAPUK
Automatika szárnyas kapukhoz akár 5 méterrel a föld alatt.

CSUKLÓS KAPUK
Automatika 3 méter hosszúságú lengőkapukhoz.

SZEKCIONÁLT KAPUK
Automatika szekcionált kapukhoz akár 120 kg-ig.

EGYENSÚLYOZÓ KAPUK
Automatika 8m2 felületű kapuknak.

Roger Brushless: úttörői az új technológiák

230VAC

Technológia és megoldások

A Roger megoldások elérhetőek az alábbi kon-
figurációkban:

‐ Optikai kódoló
‐ Mágneses kódoló
‐ Mechanikus végállás kapcsoló

‐ Mágneses végállás kapcsoló
‐ Bejegyzett vagy nem bejegyzett vezérlőegység
‐ Mechanikus nyitás és zárás

380VAC

M30 H30 R30 G30 E30

R20 G20 H20M20

H21 R21

H23 R23

H40 R40 M40 G40

R41

24VDC

Ellenörzési és biztonsági tartozékok

Különböző ellenörzési rendszereket és 
biztonsági tartozékokat gyártunk,fejlesztünk és 
üzembe helyezünk.

Távirányítók

Fotocellule e lampeggian

Központi irányítók és vevõk

Kulcsfontosságu kapcsolók
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Egy hatalmas erő 3 fogalomban

Roger Brushless technológia számos előnyt

kínál.

Ezek 3 kategóriába sorolhatóak, amelyek mind-

egyike külön jellemzőkkel bír:

Roger Brushless: Új technológiák úttörője

Ez egy igaz és valós élmény, egy új 
lehetőség, amelyet Ön számára alkottunk 
meg, hogy egy friss műszaki és technológiai 
innováció mozgassa álmait.

Ideális esetben a Brushless motorok a DC egyenáramú 
motorokból származnak, amelyek célja a kommunikátor,
quin-di és kefék kiküszöbölése

Ez számos előnyt kínál: magas tartósság az elhasználandó 

alkatrészek hiánya végett, bizonyos esetekben 95%-os teljesítmény 

hatékonyság, állandó nyomaték bármilyen fordulatszámnál,

rendkívüli gyorsulás és lassulás, üzemeltetés akár 24V, a forgórész

irányának megfordítása néhány milliszekundum alatt.

Szakértő a mechanikában és elektronikában, valamint a Roger

Technology érzékeli, hogy a Burischless rendszert már használják a

fejlett területeken, mint a repülésnél. A fejlett mechanika és

robotika az automatikus nyitó rendszerek életképes megoldása

lehet. Így jött létre és fejlődött ki az új Roger Bruschless márka.

Amit csak el tud képzelni, azt mi már gyártjuk….

A ROGER BRUSCJLESS  az automatikus nyitó rendszerek új 

technológiája.

Egyetlen motor 3 összetevő alapján: motor, elektronika és

mechanika, amelyek egymással tökéletes egyensúlyban vannak, 

generano un equilibrio perfeƩo tra di loro dando origine ad un

motore che somma sia vantaggi del motore ad induzione  

“affidabile” associaƟ a quelli del motore in corrente

conƟnua “prestazioni

Elektromos motor technológiája

‐ Gyors átfutási idő

‐ Állandó nyomaték

‐ Szinkron fordulatszám

‐ Magas hatékonyság és energia megtakarítás

‐ Használható ellenséges munkahelyi 
helyzetekben

PIU’ POTENZA E CONTROLLO NELL’E‐

LETTRONICA

Több erő és vezérlő elektronika

‐ Kisfeszültségű művelet (24VDC)
‐ Inventor és áramfejlesztő generátorok 
működése
‐ Napelemek működése
‐ 3 jeladó és egy motor
‐ Érzékelő technológia
‐ Azonnali visszaírás

Erős és pontos mechanika

‐ Nagy szilárdságú fémes anyagok
‐ Precíz megmunkálás
‐ Gördülő csapágyak
‐ Magas kivitel
‐ Kiváló minőségű kenőanyagok
‐ Speciális szerelvény
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Hogyan lépjen kapcsolatba cégünkkel:

WWW.ROGERTECHNOLOGY.COM

Marketing és értékesítés
sales@rogertechnooology.it
commerciale@rogertechnology.it

Ügyfélszolgálat
support@rogertechnology.it

Közigazgatás
amministrazione@rogertechnology.it

Beszerzési Hivatal
acquis @rogertechnology.it

Műszaki iroda
meccanica@rogertechnology.it

Mérnöki - R&D 
laboratorio@rogertechnology.it
ricerca@rogertechnology.it

MEGOLDÁSOK ÉS INNOVATÍV
TECHNOLÓGIÁK, AMELYEK 
MEGKÖNNYÍTIK AZ ÉLETEDET


