
TEHERLIFTEK III.
Egyszerű és utazásra is alkalmas modellek



Egyszerű teherliftek

A személyszállításra nem alkalmas, egyszerű teherszállító felvonók alacsony helyigényük és az adott 
üzem igényeihez szabható platóméretük miatt kiváló alternatívát jelentenek raklapok, konténerek és 
egyéb nehéz áruk szállítására. Alkalmasak mind magán-, mind pedig ipari használatra, gyárakban, 
raktárakban, áruházakban, borospincékben és egyéb többszintes épületekben.

Az egyszerű teherfelvonók aknafej- és süllyesztékigénye az egyéb paraméterektől függően alakul, de 
általában meglehetősen alacsony. Lehetőség van arra is, hogy az aknafej kialakításának elkerülése 
érdekében a süllyesztéket növeljük meg. A berendezés vezetősíneit az épület egyik teherhordó falára 
kell rögzíteni. Az egyszerű kialakítás lehetővé teszi azt, hogy a készüléket mindössze néhány nap alatt 
beszereljük.

Mivel a berendezésben nem szabad utazni, az irányítás a szintekről történik, küldő-hívó rendszerű 
vezérléssel. A biztonságos használatról az aknaajtók biztonsági zárja és a beéptett fogókészülék 
gondoskodik. A zökkenésmentes ki- és berakodást a plató speciális, horgos rögzítése teszi lehetővé.



Személyszállításra is alkalmas teherfelvonók

Amennyiben a teherszállítás mellett a személyek utazása is alapvető fontosságú vagy praktikus egy 
üzemben, úgy erre alkalmasnak nyilvánított felvonóra van szükség. Különböző gyárakban, üzemekben, 
esetleg olyan bevásárlóközpontokban, ahol mindennapos a nagy mennyiségű vagy nehéz áruk 
szállítása (pl. nagykereskedések, bútoráruházak) az általunk forgalmazott személy-teher felvonók 
ideális megoldást nyújtanak.

Ezek a teherfelvonók a hagyományos liftekhez hasonló fülkével rendelkeznek, és a fülkei 
nyomógombokkal is irányíthatók. Az egyszerű teherliftek biztonsági berendezései (fogókészülék, 
aknaajtó biztonsági zárja) mellett fülkeajtó vagy azt helyettesítő fényfüggöny, eseteg fotocella is védi az 
utasok biztonságát. A fülkeajtó nélküli modelleknél a sebesség 0,15 m/s.

A személy-teherfelvonók méreteit az adott üzem igényeihez lehet kialaktani: ezeknél a berendezéseknél 
nem ritka a 2,3 m-es fülkei belmagasság és a 2,6 m széles ajtónyílás sem. A teherbírás általában 1500 
és 3000 kg között mozog, de ennél nagyobb teherbírású felvonók kialakítására is van lehetőség. Ha az 
igényeinek legmegfelelőbb teherliftet keresi, forduljon hozzánk bizalommal!
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