
 
 
 
 

www.vytahyaplosiny.sk/ 
Malý nákladný výťah  

typ Microlift  

výrobca DALDOSS Elevetronic S.P.A. 
 

Malý stolový alebo podlahový výťah pre dopravu medzi poschodiami.  
Jeden z najpoužívanejších systémov. Má viac ako 60 000 inštalácií vo svete. 

Microlift  sa ľahko inštaluje do nových aj rekonštruovaných budov. Potrebuje len malé 
stavebné úpravy. 
Použitie pre:  - kuchyne 

 - jedálne 
 - hotely 

 - sklady 
 - úrady 
 - nemocnice 

 - výrobné prevádzky 
 

 

 

 

 

 

 

 

Technické parametre: 
Nosnosť  12 až 300 kg 
Prevedenie: nerez, plasty, sklo 

Typy: malý stolový do 100 kg 
 na úrovni podlahy 200 až 300 kg 

Hygienické parametre: schválený v EU pre potraviny  
Rýchlosť: do 0,35 m/s alebo 0,17 m/s 

Zdvih: do 30 m 
Počet staníc: max. 12 
Motor: 0,33 až 1,1 kW, 1 fáza alebo 3 fázy 

Normy a predpisy: strojná smernica EU 98/37/EC a smernica pre 
elektromagnetickú kompatibilitu 89/336/EC 

Použitie Microliftu 
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Úrad

y  Nemocnice Potravinárstvo Sklady Hotely 
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Nákladný výťah bez dopravy osôb 

typ Microfreight,  

výrobca DALDOSS Elevetronic S.P.A. 
 
Nákladný výťah Microfreight je navrhnutý tak, aby bol jednoduchý, rýchly, hospodárny a spoľahlivý 
pri dvíhaní ťažkých nákladov v obchodoch, priemysle, supermarketoch, skladoch a v mnohých iných 
zariadeniach, kde je potrebný pohyb paliet, nákladov, vozíkov, kontajnerov, ťažkých nákladov a pod. 
Skúsenosti a know-hov sa rozvíjajú viac ako 50 rokov na veľmi náročných trhoch vo svete. Majú 
vedúce postavenie vo vývoji vysokomoderných výťahov, ktoré šetria priestor a majú príjemný 
a estetický dizajn. 

 
 
 

Nákladný výťah  Microfreight so zaťahovacími dverami 

kabíny 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Do výťahu sa vojde aj nízkozdvižný 
vozík 
 

Nákladný výťah  Microfreight 

 Štandardné prevedenie 
Servomotor Redukčná závitovková prevodová skriňa, 3 fázový elektrický motor 

s elektromagnetickou diskovou brzdou a pohotovostným navíjacím 

kolesom. Rýchlosť: 0,2 m/s (500/750/1000 kg) a 0,12 m/s (1500 kg) 

Výkon 3,3 kW 

Riadenie plne automatické 

Stanice 5 v štandardnej zostave 

Zdvih do 15 m (pre vyššie zdvihy  

Kabína vypaľovaný email RAL 7038, veľmi tvrdá vinylová podlaha, svietidlá na 

strope  

Vstupy do kabíny jednosmerné alebo priechodzie, nie na susediacich stranách 

Vstupné dvere jednokrídlové alebo dvojkrídlové oceľové dvere v úprave – vypaľovaný 

email RAL 7038. Mechanická zámka s elektrickým  

Ovládanie Plne automatické tlačítkové ovládanie, privolávač a odosielač 

Indikátory „Výťah v jazde“, „Výťah obsadený“ 
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Normy a predpisy: strojná smernica EU 98/37/EC a smernica pre elektromagnetickú 
kompatibilitu 89/336/EC 

 

 
 

Prevádzka: 
SPIG , s.r.o.    

Študentská 12 ,  

960 01 Zvolen     

Tel.:045 540 0388,  

Fax:045 533 0300, 

e-mail: spig@spig.sk 

www.vytahyaplosiny.sk , 

www.spig.sk 

Technické oddelenie: 
Tel.: 045 54 00388, 

mobil: 0905 649 546, 

e-mail: slabina@spig.sk 

Obchodné oddelenie: 
Tel.:045 540 0388,  

Fax:045 533 0300, 

mobil:0903 221 795, 

e-mail: spig@spig.sk 
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