
Parkování + meziuskladnění vozidel do hmotnosti 2.000 kg
Vhodné pro - prodejny automobilů
                     - autodílny
                     - autopůjčovny 
                     - garáže obytných a 
   kancelářských objektů.
Jen pro poučené, trvalé uživatele!
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Hydraulický parkovací systém Liftparker 44 s 
jednou vodorovnou plošinou pro jedno 
vozidlo se používá bez nutnosti kobky ke 
zdvojení parkovacích míst závislým 
parkováním. 
Horní místo je dostupné pokud spodní místo 
není obsazené. To znamená, že může být 
použit i v průjezdu (také několikrát za sebou, 
kdy vozidlo k zaparkování je na plošině a 
pod ním je komunikace.

- o 100% více parkovacích míst
- závislé parkování na dvou úrovních bez 
 kobky
- parkovací místo nahoře na stále vodorovné 
 plošině a dole bez plošiny na podlaze
- nosnost do 2.000 kg
- plošina z nosných profi lů a trapézových 
 plechů
- zinkovaný a práškově lakovaný povrch
- fl exibilní měnitelná podjezdná výška
- minimální požadavky na instalační plochu
- modulární segmentový systém
- jen pro interiérové použití
- pro stálé uživatele
- obsluha pomocí klíčového spínače v 
 režimu tzv. mrtvého muže

Technické údaje Low High
nosnost (kg) 2000 2000
výška stojiny (cm) - S 320 350
délka plošiny (cm) - D 418 418
vozidla dole výška do (cm) hd 150 - 170 180 - 205
vozidla nahoře výška do (cm) hh od 150* od 150*
volná světlá min. výška (cm) - H 335** 365**
instalační volná délka (cm) - L 520 520
podjezdná výška (cm) - P nastavená hd + 4 nastavená hd + 4
výkon agregátu (kW) 3 3
elektropřívod (V/Hz) 400 / 50 400 / 50

šířkové rozměry  speciál standart komfort

užitná šířka plošiny mezi bočnicemi (cm) 214 230 250
stavební šířka zařízení - samostatné (cm) 259 275 295
stavební šířka zařízení - vnější rastr (cm) 252 268 288
stavební šířka zařízení - vnitřní rastr (cm) 244 260 280
Typ „speciál“ neodpovídá normovaným požadavkům na parkování.
Lze dodat i jiné šířky.

*  výšky vozidel jsou závislé na konkrétní volné světlé výšce
** uvedená volná světlá min. výška odpovídá zařízení 
 nastavenému pro vozidla dole výšky do 150 cm

Rozměrové schéma a parametry

Změna technckých parametrů vyhražena
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