DŹWIGI SERWISOWE, ŚREDNIE
Model:
MTH
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DŹWIGI SERWISOWE, ŚREDNIE
Dźwigi serwisowe, średnie przeznaczone są:
do przewozu dokumentów w biurach, bankach;
do przewozu książek w bibliotekach;
do przewozu towarów w sklepach i magazynach
do przewozu prania w pralniach i hotelach
dla budynków użyteczności publicznej jak i dla domów prywatnych.

DANE TECHNICZNE*
NAPĘD: HYDRAULICZNY /

ELEKTRYCZNY

UDŹWIG: 200-300-400-500 KG
PRĘDKOŚĆ: 0,2 - 0,3 m/s
MAX. ILOŚĆ PRZYSTANKÓW

: 12

MAX WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA: 12 M / 35M
GŁĘBOKOŚĆ PODSZYBIA: MIN. 300 MM
WYSOKOŚĆ NADSZYBIA: MIN. 2000 MM

ZASILANIE : 3 X 400 V, III FAZOWE LUB 230 V, I FAZOWE
MOC SILNIKA

: 0,55-3,0 KW

MASZYNOWNIA : DOLNA LUB GÓRNA W OBRYSIE SZYBU
* GOLD-BUD mając na uwadze ciągły rozwój zastrzega sobie prawo do zmian
parametrów technicznych.
.

SZYB
Dźwig może zostać zamontowany w szybie murowanym lub być dostarczony z własną konstrukcją stalową, którą
należy obudować np. płytami K-G.

MASZYNOWNIA
Dźwig z napędem hydraulicznym nie wymaga oddzielnego
pomieszczenia

maszynowni.

Niezbędne

wyposażenie

zlokalizowane jest w szafie prefabrykowanej, która musi
być umieszczona obok szybu.
Dźwig z napędem elektrycznym nie wymaga oddzielnego
pomieszczenia maszynowni. Osprzęt jest zlokalizowany w
nadszybiu do którego prowadzą oddzielne drzwi wychylne,
malowane.
W opcji możliwe jest wykonanie drzwi do maszynowni ze
stali szlachetnej, matowanej.

STEROWANIE
Sterowanie jest uniwersalne. Kasety wezwań zlokalizowane są w ościeżnicach drzwi przystankowych (w górnej części) i
wyposażone w przyciski pięter oraz sygnalizację świetlną zajętości i otwartości drzwi. Urządzenie jest wyposażone w
system dźwiękowy, informujący o dojeździe kabiny na przystanek.

„Dźwig może zostać zamontowany w szybie murowanym lub być dostarczony z
barier
do eliminacji
„…urządzenia służącewłasną
architektonicznych ….”
konstrukcją
….”







KABINA
Kabina standardowo wykonana jest ze stali malowanej proszkowo (kolor RAL 7032) o wymiarach: Sk=1000 x Gk=1000
x Hk=1200 mm.



kabiny o innych wymiarach;



kabiny ze stali szlachetnej AISI 304;



kabiny ze stali szlachetnej AISI 316 (zalecane dla przewozu żywności);



półki w kabinie - stalowej, malowanej;



półki wykonanej ze stali szlachetnej (AISI-441) lub (AISI-306);



drzwi kabinowych, nożycowych.

DRZWI:
Dźwig model MTH jest standardowo wyposażony tylko w drzwi przystankowe (bez drzwi kabinowych), ręczne,
wychylne, jednoskrzydłowe, malowane proszkowo (kolor RAL 7032). Drzwi wyposażone są w kontakt
bezpieczeństwa.
W opcji jest możliwe jest zamówienie drzwi:




kabinowych, nożycowych;
przystankowych ze stali szlachetnej AISI 304 lub AISI 3016;
przystankowych, gilotynowych, malowanych lub ze stali szlachetnej.

WYPOSAŻENIE DODTAKOWE ZA DOPŁATĄ:


stalowa konstrukcja szybu;



półka w kabinie;



drzwi kabinowe, nożycowe;



wykonanie kabiny i drzwi ze stali szlachetnej;



wykonanie

drzwi

do

maszynowni

szlachetnej (dla dźwigu elektrycznego);


zasilanie 230V, I fazowe;



prędkość 0,3 m/s.

ze

stali

„Drzwi wyposażone są w kontakt bezpieczeństwa”.

W opcji możliwe jest zamówienie:

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

WYŚLIJ ZAPYTANIE JUŻ
DZIŚ!
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.

