Šikmý stavební výtah TOPLIFT
výtah pro přepravu nákladů s velikým sortimentem příslušenství a nástaveb















Šikmý stavební výtah v několika variantách
s nosností od 150 kg do 250 kg
Max. přepravní výška 20,3 m
Rychlost zdvihu od 20 m/min. do 40 m/min.
Jednotný profil nosného žebříku pro všechny
varianty výtahu
Možnost použití běžného nebo sklopného
přepravního vozíku, vybaveného vždy
pojistkou proti povolení napnutého lana
Stabilní ustavení nosného žebříku na velkých
podpěrách nebo na příčném podvozku
Ohyb žebříku ručně stavitelný v úhlu od
20°do 45°je vybaven ocelovými rolnami
Jednoduché nasazování pohonné jednotky
z čelní strany žebříku
Pohonná jednotka opatřena pomocnými
převozními kolečky
Koncový vypínač i ovládací panel jsou
napojeny do zásuvek na pohonné jednotce
Nástavby a příslušenství pro převoz
střešních tašek, solárních panelů,
sádrokartonových desek, malty a betonu, ...
Dlouholeté zkušenosti výrobce jsou zárukou
dlouhodobé životnosti stroje
Distribuci, pronájem, servis a revizní
prohlídky provádí firma BRKA, s.r.o.

Tabulka technických parametrů
Typ
Nosnost
Rychlost pojezdu
Maximální délka výtahu
Délka lana
Průměr lana
Napájení
Ovládací napětí
Hmotnost pohonné jednotky

Toplift Basic
150 kg
25 m/min.
20,3 m
44 m
5 mm
1,1 kW/230 V
24 V
52 kg

Toplift Standard
250 kg
34 m/min.
20,3 m
44 m
6 mm
1,3 kW/230 V
24 V
54 kg

Toplift HighSpeed
230 kg
20/40 m/min.
20,3 m
44 m
6 mm
1,3 kW/230 V
24 V
54 kg

Poznámka: Při použití sklopného (skipového) vozíku se nosnost výtahů snižuje z 250 kg na 200 kg,
u typu Toplift Basic zůstává nosnost 150 kg shodná pro oba typy vozíků

Příslušenství výtahů TOPLIFT – příslib mnohostranného využití

Koncový díl (hlava)

Ohyb žebříku

Podpora konce
žebříku
při podepření
na ploché střeše
nebo v okně

Lano
2-m dílce
žebříku

Sklopný vozík

Pojezdový vozík

Výsuvná podpěra
Pohonná jednotka

Podvozek
pro příčný pohyb
Výtah TOPLIFT opřený o stěnu

Výroba:

Základní díl 2m
s kyvnými patkami
Výtah TOPLIFT opřený o střechu

Böcker Maschinenwerke GmbH
Lippestraße 69-73
D-59368 Werne
Tel: 0049 2389 7989-0
www.boecker-group.com
Široký koš „Komfort“

Distribuce v ČR a SR:

Mobil: 605 288 441, 774 778 441
E-mail: info@brka-liftservis.cz
Internet: www.brka-liftservis.cz

Sklopná nádoba 80lt

