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Pełna oferta naszej firmy obejmuje:

szlabany
systemy parkingowe

zapory drogowe chowane w gruncie
blokady parkingowe

progi zwalniające
lustra drogowe i przemysłowe

pojemniki na piasek i sól
stróżówki (budki parkingowe)

oznakowanie parkingów 
(również malowanie linii)

parkomaty

Jesteśmy liderem rynku urządzeń parkingowych w Polsce. Naszą 
specjalizacją jest sprzedaż oraz instalacja urządzeń wyposaże-
nia parkingów.

W 2010 roku Firma Szymkowiak została wyróżniona Między-
narodowym Certyfikatem Jakości Primus Nominatus za trwałość, 
funkcjonalność i jakość instalowanych systemów parkingowych 
oraz urządzeń BRD. W 2011 roku Firma Szymkowiak otrzyma-
ła Zaświadczenie NCAGE (NATO Commercial and Government 
Entity Code). Naszą wiarygodność potwierdza uczestnictwo  
w programie Rzetelna Firma.

Spośród firm obecnych na rynku wyróżnia nas poparty doświad-
czeniem profesjonalizm, duży zasięg działania (siedziba w Lesz-
nie oraz oddziały w Szczecinie i Krakowie) oraz posiadane wy-
różnienia i certyfikaty potwierdzające jakość naszej oferty.

O FIRMIE

OFERTA
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Innowacyjny projekt i najwyższy poziom 
bezpieczeństwa to główne cechy najmłod-
szego dziecka linii szlabanów GARD.

Obudowa w nowoczesnym kształcie 
ocynkowana i malowana proszkowo,  
a dla najbardziej wymagających klien-
tów obudowa ze stali nierdzewnej Inox.

Zaokrąglone krawędzie obudowy i akce-
soriów redukując „efekt żagla” doskonale 
sprawdzają się w miejscach narażonych 
na silne podmuchy wiatru.

OPIS

•	 Centrala sterująca GARD4 automatycz-
nie rozpoznaje brak zasilania i aktywu-
je zasilanie awaryjne z akumulatorów 
pomocniczych (opcja).

•	 Centrala sterująca posiada możliwość 
regulacji prędkości otwierania i zamyka-
nia tak aby można ją było dostosować 
do potrzeb instalacji i użytkownika.

•	 Niskonapięciowy silnik na 24V DC za-
pewnia maksymalną sprawność umożli-
wiając ciągłą pracę w miejscach, gdzie 
jest ona wymagana.

•	 Technologia 24V umożliwia regulację 
czasu otwarcia szlabanu od 2 do 6 s.

Seria GARD wyposażona jest w elektronikę następnej generacji, która 
gwarantuje całkowitą kontrolę pracy szlabanu i ulepsza podstawowe funk-
cje kontroli i bezpieczeństwa, takie jak:

•	 pełny Autotest wszystkich urządzeń bezpieczeństwa podłączonych do 
systemu przed uruchomieniem silnika

•	 elektroniczna kontrola ruchu ramienia z wykrywaniem przeszkód (funk-
cja antyzmiażdżeniowa)

•	 zabezpieczenie ramienia podczas, gdy jest nieruchome: wszystkie ko-
mendy są anulowane jeżeli urządzenia bezpieczeństwa wykrywają 
przeszkodę

•	 Szlabany serii GARD mogą być podłączone do wielu urządzeń zabez-
pieczających CAME, które pozwalają na identyfikację, zapamiętanie 
oraz autoryzację wejścia i wyjścia personelu. Szlabany mogą być rów-
nież zintegrowane z globalnymi systemami kontroli dostępu w budyn-
kach mieszkalnych, firmach, serwisach używanych przez wieloużytkow-
nikowe struktury
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Cykl pracy

Czas otwarcia

Zasilanie

Zasilanie silnika

Pobór prądu

Moc silnika

Moment obrotowy

Ciężar

Stopień zabezpieczenia

praca intensywna

regulowany 2-6 s

230V A.C.

24V D.C.

1,3 A / 230V

300 W

600 Nm

72 kg

IP 54

SPECYFIKACJA

WWW.SZYMKOWIAK.PL



Sprawdzona konstrukcja. Szlabany Came 
dzięki swej niezawodności sprawdzają 
się nawet w bardzo ciężkich warunkach 
pracy. Na polskim rynku obecne są od 
ponad 17 lat, co daje im miano lidera.

•	 Wbudowane centrale sterujące umożliwiają podłączenie wszystkich możli-
wych urządzeń zabezpieczających i sterujących (sterowanie radiowe, pa-
nel sterowniczy, czytniki kart, domofon, centrala BSM).

•	 Zabezpieczenie antykorozyjne. Szlabany dostarczane są w standardzie  
z obudowami ocynkowanymi i pokrytymi lakierem w kolorze pomarańczo-
wym RAL2004. Szlaban G4000 przy szczególnie trudnych instalacjach 
może zostać wyposażony w obudowę ze stali nierdzewnej INOX.

•	 Łatwe wysprzęglanie. Realizowane jednym ruchem ręki za pomocą sperso-
nalizowanego klucza w każdej pozycji ramienia, bez konieczności otwie-
rania obudowy.

•	 Zasilanie awaryjne. Szlaban G4000 po zainstalowaniu karty ładowania 
może być zasilany z układu baterii awaryjnego zasilania montowanych 
wewnątrz obudowy szlabanu.

•	 Bezpieczeństwo. Czujnik amperometryczny wykrywa pojawiające się 
przeszkody i pozwala na natychmiastowe zatrzymanie lub odwrócenie 
ruchu ramienia. Szlaban może zostać wyposażony w dodatkowe urzą-
dzenia bezpieczeństwa jak fotokomórki, detektory pętli indukcyjnej, gumy 
ochronne, lampy ostrzegawcze, semafory.
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Cykl pracy

Czas otwarcia

Zasilanie

Zasilanie silnika

Pobór prądu

Moc silnika

Moment obrotowy

Ciężar

Stopień zabezpieczenia

praca intensywna

regulowany 2-4 s

230V A.C.

24V D.C.

1,3 A / 230V

300 W

200 Nm

47 kg

IP 54

WWW.SZYMKOWIAK.PL



Szlaban elektromechaniczny z ramieniem  
o długości 4 m. Przeznaczony do pracy inten-
sywnej, we wspólnotach mieszkaniowych, tak-
że w miejscach o dużym natężeniu ruchu. Czas 
otwarcia szlabanu to zaledwie 3,0 s. Szybką 
i pewną pracę szlabanu zapewnia elektrome-
chaniczny 24V motoreduktor o mocy 300W.

•	 funkcja automatycznej synchronizacji pracy dwóch szlabanów pracujących obok siebie pozwala na obsługę nawet bardzo szerokich wjazdów 
•	 możliwość zamontowania ramienia prawostronnie lub lewostronnie 
•	 regulacja napięcia sprężyny 
•	 ograniczniki dla zwolnienia przy otwarciu regulowane mechanicznie
•	 system wykrywania przeszkód przy otwarciu i zamknięciu 
•	 możliwość podłączenia do dwóch linii fotokomórek 
•	 funkcja fototest - sprawdzanie poprawności działania fotokomórek przed każdym ruchem szlabanu 
•	 odwrócenie ruchu ramienia szlabanu w chwili pojawienia się przeszkody 
•	 regulacja prędkości 
•	 tryb serwisowy - po uszkodzeniu sprężyny szlaban może pracować awaryjnie – praca skokowa do czasu przyjazdu serwisu 
•	 możliwość zastosowania lampek diodowych LED pod listwami ochronnymi na ramieniu 
•	 możliwość  sterowania radiowego
•	 możliwość podłączenia akumulatora, który zapewni działanie nawet w przypadku braku zasilania

6

Cykl pracy

Czas otwarcia

Zasilanie

Zasilanie silnika

Pobór prądu

Moc silnika

Moment obrotowy

Ciężar

Stopień zabezpieczenia

praca intensywna

regulowany 3-6

230V A.C.

24V D.C.

1,3 A / 230V

300 W

200 Nm

50 kg

IP 44

WWW.SZYMKOWIAK.PL



Szlabany elektromechaniczne o długości 
ramienia do 5 m, przeznaczone do pracy 
intensywnej

•	 Bezpieczny, wydajny i niezawodny, szlabany MOOVI 
przewidziany do pracy intensywnej. Najlepiej 
sprawdzający się w miejscach o średnim i dużym 
natężeniu ruchu.

•	 Wbudowana centrala sterująca, różne modele  
i różne szybkości działania.

•	 Nowoczesny wygląd i bogata gama akcesoriów 
dodatkowych.

•	 Możliwość zliczania cykli i prezentacji statystyk

•	 Motoreduktor chłodzony powietrzem (przez załą-
czanie wentylatora)

•	 Obudowa wykonana ze stali ocynkowanej  
i malowana.
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Cykl pracy

Czas otwarcia

Zasilanie

Zasilanie silnika

Pobór prądu

Moc silnika

Moment obrotowy

Ciężar

Stopień zabezpieczenia

do 600 cykli na dobę

8 s

230V A.C.

230 V A.C.

0,8 A / 230V

300 W

250 Nm

36 kg

IP 24 WWW.SZYMKOWIAK.PL



Sprawdzona konstrukcja. Szlabany Came 
dzięki swej niezawodności sprawdzają się 
nawet w bardzo ciężkich warunkach pracy. 
Na polskim rynku obecne są od ponad 17 
lat, co daje im miano lidera.

•	 Wbudowane centrale sterujące umożliwiają podłączenie wszystkich możliwych urządzeń zabezpieczają-
cych i sterujących (sterowanie radiowe, panel sterowniczy, czytniki kart, domofon, centrala BSM).

•	 Zabezpieczenie antykorozyjne. Szlabany dostarczane są w standardzie z obudowami ocynkowanymi i po-
krytymi lakierem w kolorze pomarańczowym RAL2004. Szlaban G6000 przy szczególnie trudnych instala-
cjach może zostać wyposażony w obudowę ze stali nierdzewnej INOX.

•	 Przy miejscach szczególnie narażonych na oddziaływanie wiatru zalecamy wybór szlabanu G6000  
z ramieniem okrągłym.

•	 Łatwe wysprzęglanie. Realizowane jednym ruchem ręki za pomocą spersonalizowanego klucza w każdej 
pozycji ramienia, bez konieczności otwierania obudowy.

•	 Zasilanie awaryjne. Szlaban G6000 po zainstalowaniu karty ładowania może być zasilany z układu baterii 
awaryjnego zasilania montowanych wewnątrz obudowy szlabanu.

•	 Bezpieczeństwo. Czujnik amperometryczny wykrywa pojawiające się przeszkody i pozwala na natychmia-
stowe zatrzymanie lub odwrócenie ruchu ramienia. Szlaban może zostać wyposażony w dodatkowe urzą-
dzenia bezpieczeństwa jak fotokomórki, detektory pętli indukcyjnej, gumy ochronne, lampy ostrzegawcze, 
semafory.
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Cykl pracy

Czas otwarcia

Zasilanie

Zasilanie silnika

Pobór prądu

Moc silnika

Moment obrotowy

Ciężar

Stopień zabezpieczenia

praca intensywna

regulowany 4-8 s

230V A.C.

24V D.C.

1,3 A / 230V

300 W

600 Nm

72 kg

IP 54WWW.SZYMKOWIAK.PL



Szlaban elektromechanicz-
ny z ramieniem o długości 
6 m. Przeznaczony do 
pracy bardzo intensywnej,  
w miejscach o dużym natę-
żeniu ruchu. Czas otwarcia 
szlabanu to 6,0 s. Szybką 
i pewną pracę szlabanów 
zapewnia elektromecha-
niczny 24V motoreduktor 
o mocy 300W.

•	 funkcja automatycznej synchronizacji pracy dwóch szlabanów pracują-
cych obok siebie pozwala na obsługę nawet bardzo szerokich wjazdów 

•	 możliwość zamontowania ramienia prawostronnie lub lewostronnie 

•	 regulacja napięcia sprężyny 

•	 ograniczniki dla zwolnienia przy otwarciu regulowane mechanicznie

•	 system wykrywania przeszkód przy otwarciu i zamknięciu 

•	 możliwość podłączenia do dwóch linii fotokomórek 

•	 funkcja fototest - sprawdzanie poprawności działania fotokomórek przed 
każdym ruchem szlabanu 

•	 odwrócenie ruchu ramienia szlabanu w chwili pojawienia się przeszkody 

•	 regulacja prędkości 

•	 tryb serwisowy - po uszkodzeniu sprężyny szlaban może pracować awa-
ryjnie – praca skokowa do czasu przyjazdu serwisu 

•	 możliwość zastosowania lampek diodowych LED pod listwami ochronnymi 
na ramieniu 

•	 możliwość  sterowania radiowego

•	 możliwość podłączenia akumulatora, który zapewni działanie nawet  
w przypadku braku zasilania
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Cykl pracy

Czas otwarcia

Zasilanie

Zasilanie silnika

Pobór prądu

Moc silnika

Moment obrotowy

Ciężar

Stopień zabezpieczenia

praca intensywna

regulowany 6-10

230V A.C.

24V D.C.

1,3 A / 230V

300 W

250 Nm

58 kg

IP 44

WWW.SZYMKOWIAK.PL



Nowa koncepcja szlabanu auto-
matycznego. Zaprojektowany do 
częstego użytkowania dla prze-
jazdów o maksymalnej szerokości 
do 7,6 m. Nowe szlabany GARD8 
są idealnym rozwiązaniem do 
kontroli wszelkiego rodzaju wjaz-
dów i przejazdów.

•	 Obudowa w nowoczesnym kształcie ocynkowana i malowana proszkowo, a dla najbar-
dziej wymagających klientów obudowa ze stali nierdzewnej INOX

•	 Zaokrąglone krawędzie obudowy i akcesoriów redukując „efekt żagla” doskonale spraw-
dzają się w miejscach narażonych na silne podmuchy wiatru.

•	 Zasilanie awaryjne. Centrala sterująca GARD8 automatycznie rozpoznaje brak zasilania  
i aktywuje zasilanie awaryjne z akumulatorów pomocniczych (opcja).

•	 Centrala sterująca posiada możliwość regulacji prędkości otwierania i zamykania tak aby 
można ją było dostosować do potrzeb instalacji i użytkownika.

•	 Praca intensywna. Niskonapięciowy silnik na 24V DC zapewnia maksymalną sprawność 
umożliwiając ciągłą pracę w miejscach gdzie jest ona wymagana.

•	 Technologia 24V umożliwia regulację czasu otwarcia szlabanu od 4 do 8 s

Seria GARD wyposażona jest w elektronikę następnej generacji, która gwa-
rantuje całkowitą kontrolę pracy szlabanu i ulepsza podstawowe funkcje kon-
troli i bezpieczeństwa, takie jak:

•	 pełny Autotest wszystkich urządzeń bezpieczeństwa podłączonych do sy-
temu przed uruchomieniem silnika

•	 elektroniczna kontrola ruchu ramienia z wykrywaniem przeszkód (funkcja 
antyzmiażdżeniowa)

•	 zabezpieczenie ramienia podczas gdy jest nieruchome: wszystkie komendy 
są anulowane jeżeli urządzenia bezpieczeństwa wykrywają przeszkodę

•	 Szlabany serii GARD mogą być podłączone do wielu urządzeń zabezpie-
czających CAME, które pozwalają na identyfikację, zapamiętanie oraz au-
toryzację wejścia i wyjścia personelu. Szlabany mogą być również zintegro-
wane z globalnymi systemami kontroli dostępu w budynkach mieszkalnych, 
firmach, serwisach używanych przez wieloużytkownikowe struktury.
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Cykl pracy

Czas otwarcia

Zasilanie

Zasilanie silnika

Pobór prądu

Moc silnika

Moment obrotowy

Ciężar

Stopień zabezpieczenia

praca intensywna

regulowany 4-8 s

230V A.C.

24V D.C.

1,3 A / 230V

300 W

600 Nm

72 kg

IP 54

WWW.SZYMKOWIAK.PL



Bezpieczny, wydajny i niezawodny szla-
ban elektromechaniczny o długości ra-
mienia do 8 m, przeznaczony do pracy 
ciągłej

•	 Wbudowana centrala sterująca. 
Umiejscowienie centrali sterują-
cej pod górną pokrywą umożli-
wia pracę instalatora w pozycji 
stojącej.

•	 Nowoczesny wygląd, możli-
wość integracji lampy z obudo-
wą (opcja)

•	 Możliwość zliczania cykli i pre-
zentacji statystyk

•	 Elektroniczna regulacja siły  
i prędkości

•	 Odporna na korozję obudowa 
wykonana ze stali cynkowanej 
i malowana.

•	 Obudowa szlabanu dostępna  
w kolorze niebieskim i czerwonym
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Cykl pracy

Czas otwarcia

Zasilanie

Zasilanie silnika

Pobór prądu

Moc maksymalna

Moment obrotowy

Ciężar

Stopień zabezpieczenia

praca ciągła

max 8 s

230V A.C.

230V A.C.

1 A / 230V

300 W

600 Nm

68 kg

IP 24

WWW.SZYMKOWIAK.PL



Szlabany elektromechaniczne 
o długości ramienia do 12 m.

•	 Bezpieczny. Wyważenie ramienia zamiast sprężyn odbywa się przy po-
mocy 25 metalowych płyt.

•	 Bezpieczeństwo. Czujnik amperometryczny wykrywa pojawiające się 
przeszkody i pozwala na natychmiastowe zatrzymanie lub odwrócenie 
ruchu ramienia. Szlaban może zostać wyposażony w dodatkowe urzą-
dzenia bezpieczeństwa jak fotokomórki, detektory pętli indukcyjnej, gumy 
ochronne, lampy ostrzegawcze, semafory.

•	 Zasilanie awaryjne. Szlaban G12000 po zainstalowaniu karty ładowania 
może być zasilany z układu baterii awaryjnego zasilania montowanych 
wewnątrz obudowy szlabanu.

•	 Łatwe wysprzęglanie szlabanu i podnoszenie ręczne przy braku prądu

•	 Okrągłe, dwuczęściowe ramię odporne na podmuchy wiatru

•	 Wbudowana centrala sterująca umożliwia podłączenie wszystkich moż-
liwych urządzeń zabezpieczających i sterujących (sterowanie radiowe, 
panel sterowniczy, czytniki kart, domofon, centrala BSM)

•	 Możliwość sprzężenia dwóch szlabanów do zamknięcia przejazdów  
o szerokości do 20 m
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Cykl pracy

Czas otwarcia

Zasilanie

Zasilanie silnika

Pobór prądu

Moc maksymalna

Moment obrotowy

Ciężar

Stopień zabezpieczenia

50% (praca średniointensywna)

10 s

230V A.C.

24V D.C.

1 A / 230V

300 W

600 Nm

783 kg

IP 54

WWW.SZYMKOWIAK.PL



G4000Night&Day 3

Szlaban O&O Night&Day zaprojektowany został  
z myślą o najbardziej wymagających instalacjach. 
Maksymalna długość ramienia to 3 m.

•	 Najszybszy w swojej klasie, tylko 1,7 s na otwarcie. Dostępna wersja 
z czasem otwarcia 0,8 s

•	 Szczelna obudowa szlabanu o stopniu zabezpieczenia IP65

•	 Obudowa ze stali ocynkowanej i malowanej na kolor czerwony (RAL 
3002). Istnieje możliwość dostarczenia szlabanu w obudowie ze stali 
nierdzewnej INOX.

•	 Do pracy bardzo intensywnej, nawet 10 000 cykli na dobę

•	 W standardzie ramię tubowe z gumowym profilem ochronnym

•	 Przy intensywnym ruchu zalecamy stosowanie ramion z uchwytem 
wyłamywanym

•	 Duży zakres temperatur pracy od -30 °C + 60 °C 

•	 Możliwe zastosowania: bramki autostradowe, duże parkingi komer-
cyjne, wszędzie tam gdzie liczy się najwyższa niezawodność
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Cykl pracy

Czas otwarcia

Zasilanie

Zasilanie silnika

Pobór prądu

Moc maksymalna

Moment obrotowy

Ciężar

Stopień zabezpieczenia

Temperatura pracy

do 10 000 cykli / dobę

1,7 s (dostępna wersja 0,8 s)

230V A.C.

230V A.C.

2,1 A / 230V

270 W

75 Nm

70 kg

IP 65

-30 °C + 60 °C 

WWW.SZYMKOWIAK.PL



Szlaban ręczny to atrakcyjna cenowo 
alternatywa dla szlabanów elektrome-
chanicznych na wjazdach mało uczęsz-
czanych

•	 szlaban wyposażony w ramię aluminiowe okrągłe; dla łatwiejszego transportu ramię może 
składać się z dwóch elementów

•	 korpus szlabanu lakierowany proszkowo na żółty kolor, zapewniający odpowiednią wi-
doczność

•	 wyważenie ramienia zapewnia zainstalowany w korpusie amortyzator gazowy

•	 szlaban może zostać zablokowany w pozycji zamkniętej lub otwartej; zastosowano zamek 
z kluczem personalizacyjnym

•	 w przypadku ramion o długości 4 m szlaban nie wymaga instalacji podpory. Szlabany z 
dłuższym ramieniem do 6 m sprzedawane są wraz z podporą stałą ramienia.

14 WWW.SZYMKOWIAK.PL






