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DŹWIGI OSOBOWE, HOME LIFT

DANE TECHNICZNE*
NAPĘD: HYDRAULICZNY
UDŹWIG: 250 - 320 - 400 kg
PRĘDKOŚĆ: 0,15 m/s
MAX. ILOŚĆ PRZYSTANKÓW

:8

MAX WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA: DO 14M
GŁĘBOKOŚĆ PODSZYBIA: MIN. 150 MM
WYSOKOŚĆ NADSZYBIA: MIN. 2600 MM

ZASILANIE : 230 V, I FAZOWE
MOC SILNIKA

: 1,5 KW

MASZYNOWNIA : DOLNA, BOCZNA LUB
W SZAFIE DO UMIESZCZENIA OBOK SZYBU
* GOLD-BUD mając na uwadze ciągły rozwój zastrzega sobie prawo do zmian parametrów technicznych.
.

SZYB
Dźwig osobowy Home Lift jest zaprojektowany do montażu w szybie murowanym lub żelbetowym.
W opcji możliwe jest zamówienie dźwigu z własną konstrukcją szybu.

MASZYNOWNIA
Urządzenie wymaga oddzielnego pomieszczenia maszynowni na dole obok szybu.
W opcji możliwe jest zamówienie dźwigu z szafą prefabrykowaną, która zastępuję maszynownię. Szafa podobnie jak
maszynownia musi być zlokalizowana na dole obok szybu.

STEROWANIE
Sterowanie jest automatyczne za pomocą kaset wezwań umieszczonych w ościeżnicach drzwi przystankowych i
kasety dyspozycji w kabinie. Wszystkie przyciski w kabinie wyposażone są w oznaczenia Braill’a.
Wszystkie urządzenia wyposażone są w funkcję awaryjnego zjazdu na najbliższy przystanek w przypadku awarii
zasilania.

„Dźwigi osobowe Home Lift to dźwigi zachowujące wszelkie cechy klasycznych
barier architektonicznych ….”
do eliminacji
„…urządzenia służącedźwigów
osobowych….”

Dźwigi osobowe - Home Lift to dźwigi zachowujące wszelkie cechy klasycznych dźwigów osobowych ale z niską
prędkością i małymi strefami bezpieczeństwa (podszybia i nadszybia). Wyposażone w automatyczne, teleskopowe
drzwi kabinowe i przystankowe pozwalają na sterowanie automatyczne. Napęd hydrauliczny z proporcjonalnym,
elektronicznym, sterowanym cyfrowo blokiem zaworowym i biodegradowalnym płynem hydraulicznym (w opcji) w
połączeniu z dużą paletą kolorystyczną kabin to rozwiązanie, które musi zaspokoić najwyższe oczekiwania (komfortu,
estetyki i przyjazności dla środowiska). Idealne dźwigi do użytku domowego lub do małych obiektów użyteczności
publicznej.

KABINA
Standardowe wykończenie kabiny:


ściany ze stali powlekanej zamszem (12
kolorów do wyboru);



podłoga wyłożona wykładziną PVC (5



lustro na ½ ściany;



poręcz ze stali szlachetnej;



sufit z oświetleniem jarzeniowym na
wypukłej płycie pleksi;



panel sterowy (kaseta dyspozycji) ze stali
szlachetnej na pełną wysokość kabiny.

W opcji możliwe jest zamówienie kabiny: ze ścianami z laminatu plastifikowanego (11 kolorów do wyboru) lub stali
szlachetnej, podłogi z gumy antypoślizgowej lub przygotowanej do wyłożenia własnej i oświetlenia LED.

DRZWI:
Dźwig HL standardowo jest wyposażony w drzwi przystankowe i kabinowe - automatyczne, teleskopowe, 2
panelowych, malowanych.
W opcji możliwe jest zamówienie:


drzwi ze stali szlachetnej;



drzwi teleskopowych, 3 panelowych;



drzwi centralnych.

„dodatkową zaletą jest wykorzystanie drzwi które istnieją już w budynku.”

kolorów do wyboru);

POMOŻEMY DOBRAĆ
ODPOWIEDNIE
URZĄDZENIE!
Zapraszamy do skorzystania
z pomocy naszego
Działu Technicznego w celu
doboru PRAWIDŁOWEGO
urządzenia dźwigowego do
indywidualnych potrzeb i
istniejących warunków
budowlanych.

SPRAWDŹ NASZĄ
STRONĘ
WWW.GOLD-BUD.PL
Znajdziesz tam szeroki
wybór urządzeń dla osób
niepełnosprawnych, wind,
platform towarowych oraz
wind samochodowych.
Ogólnie rzecz biorąc –
WINDY DLA KAŻDEGO!

Al. Chopina 55 ,
05-092 Łomianki Dolne
Tel. 022 357 38 49
WWW.GOLD-BUD.PL

Dział Doboru Urządzeń Dźwigowych
tel.: (022) 424 07 08
email: windy@gold-bud.pl

WYŚLIJ ZAPYTANIE JUŻ
DZIŚ!

Dział Handlowy
tel.: (022) 424 07 11
email: oferta@gold-bud.pl

Zrób to poprzez formularz
produktu na naszej stronie
WWW, wyślij e-maila z
parametrami, jakie posiadasz,

Autoryzowany przedstawiciel:

bądź tradycyjnie – zadzwoń do
nas. A My zrobimy wszystko,

WWW.GOLD-BUD.PL

aby Ci pomóc.
Pisemną ofertę na twoje
zapytanie dostaniesz w
przeciągu 3 dni roboczych.

