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«Західна Ліфтова Корпорація»
ПП «ЗЛК» працює на ринку України з 2000 року. Компанія має сучасний офіс, виставковий і конференц-зал, складські приміщення (1000
кв.м.) і пропонує ознайомитись з нашими найсвіжішими напрацюваннями.
ПП «Західна Ліфтова Корпорація» проводить закупку тільки якісного
ліфтового обладнання та проводить монтаж і пусконалагоджувальні
роботи «під ключ». Після цього ліфти передаються в експлуатацію. Завдяки прискіпливому виборі обладнання і якісному виконанні монтажу
та пусконалагоджувальних робіт наша компанія надає гарантійний
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термін 36 місяців на роботу цього обладнання.
На сьогодні ми не пропонуємо дешеві варіанти комплектації із східно-азіатських країн та новостворених «фірм і фірмочок» як на
території України, так і в країнах ближнього зарубіжжя, що займаються «скручуванням ліфтів» з вузлів та агрегатів найрізноманітніших виробників. Бо кінцева якість такої «продукції» не є такою, щоб можна було гарантовано пропонувати нашим покупцям-забудовникам. І звичайно, немає ніякої впевненості у їх надійній та довгостроковій роботі.
ПП «Західна Ліфтова Корпорація» постійно проводить роботу по розширенню партнерських стосунків з виробниками ліфтового обладнання. Ми можемо запропонувати своїм покупцям практично всі типи ліфтового обладнання, яке використовується в
Європі.
Наша компанія проводить велику роботу по забезпеченню поставок якісного обладнання на ліфтовий ринок України і являється Організатором Міжнародних ліфтових виставок EXPOLIFT-UKRAINE.
Можна гарантовано стверджувати, що будь-який ліфт по запитах і вимогах Замовника буде поставлено і змонтовано в Україні.
Також, важливим є те, що все обладнання повністю Сертифіковане і має всі дозвільні документи на ввезення та застосування в
Україні. На даний час ми маємо напрацювання по поставці ліфтів від відомих європейських виробників: Компанія KLEEMANN (Греція); Компанія DOPPLER (Греція); Компанія TRESA (Іспанія); Компанія ORONA (Іспанія); Компанія VESTNER (Німеччина); Компанія BKG
(Німеччина); Компанія SKG (Німеччина); Компанія SANEL (Туреччина); Компанія TEORI (Туреччина); Компанія VILIFT (Туреччина) та
інших відомих виробників.
Всі ці виробники є відомими як у Європі, так і по всьому світу. Хочеться відзначити (що особливо важливо) те, що поставка
обладнання від цих фірм-виробників йде у повному комплекті. Завдяки цьому і досягається високий результат по надійності та
довговічності ліфтів та забезпечення гарантійного обслуговування. Кожна з цих фірм-виробників чимось вирізняється від інших, а
саме, своїми правилами та традиціями. Тому, при роботі з Замовником наша компанія намагається підібрати оптимальний варіант
виробника-постачальника.
ПП «ЗЛК» здійснює поставку та монтаж ліфтів по всій території України. Наші ліфти встановлені і успішно працюють в м. Львові, м.
Київ, м. Харків, м. Ужгород, м. Луцьк, м. Чернівці, м. Хмельницький, м. Тернопіль, м. Одеса, м. Суми та інших містах України.
Пропонуємо співпрацю. Звертайтесь. Ми надамо професійні консультації і допоможемо у виборі та поставці хорошого сучасного обладнання.
Компанія ПП «Західна Ліфтова Корпорація»

НАШІ ОБ’ЄКТИ

Готель «Рудольфо»
в м. Львів,
вул. Вірменська, 4
Виробник – ORONA
(Іспанія)
Панорамний ліфт з
металокаркасною
шахтою П-450 кг на 6
зупинок.

Офісний центр в м. Харків
Виробник – KLEEMANN
(Греція)
Панорамний ліфт з металокаркасною шахтою
П-450 кг на 4 зупинки.
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«Західна Ліфтова Корпорація»
Company «WLC» has been operating in the Ukrainian market since
2000. The company has a modern office, a showroom, a conference
room and a warehouse space (1000 sq.m.) and offers to get acquainted
with our latest developments.
“West Lift Corporation” purchases only high-quality lift equipment
and conducts turnkey installation and commissioning, lifts are then
put into operation. Due to careful selection of equipment and quality
installation and commissioning, our company provides a guarantee
period of 36 months for the operation of this equipment.
Today we do not offer cheap options of equipment from the East Asian countries and the newly created “companies” both
on the territory of Ukraine, and in the countries of the CIS, engaged in “twisting of elevators” from knots and units of various
manufacturers, because the final quality of such “products” is not such, that can be guaranteed to offer to our buyers and of course,
there is no confidence in their reliable and long-term operation.
“West Lift Corporation” is constantly working on expanding partnerships with lift equipment manufacturers. We can offer our
customers almost all types of lift equipment used in Europe.
Our company does a great job of supplying quality equipment to the lift market of Ukraine and is the Organizer of the
International lift exhibitions EXPOLIFT-UKRAINE.
It can be guaranteed that any elevator according to customer’s requests and requirements will be delivered and installed in
Ukraine. Also, it is important that all equipment is fully Certified and has all permits for import and use in Ukraine. Currently we have
experience in the supply of elevators from well-known European manufacturers: KLEEMANN (Greece); DOPPLER (Greece); TRESA
(Spain); ORONA (Spain); VESTNER (Germany); BKG (Germany); SKG (Germany); SANEL (Turkey); TEORI (Turkey); VILIFT (Turkey).
All these manufacturers are known both in Europe and worldwide. It is worth noting (which is especially important) that each
lift supply is produced in complete set of equipment from these manufacturers. Thanks to that, high reliability and durability of
the elevators and warranty service are achieved. Each of these manufacturers is somehow different from the others, namely, its
rules and traditions. Therefore, when working with the Customer, our company tries to find the best option manufacturer-supplier.
Private enterprise «WLC» carries out delivery and installation of elevators across all territory of Ukraine. Our elevators are
installed and successfully operate in Lviv, Kyiv, Kharkiv, Uzhgorod, Lutsk, Chernivtsi, Khmelnytsky, Ternopil, Odessa, Sumy and
other cities of Ukraine.
We offer cooperation. Please contact. We will provide professional advice and assist in the selection and delivery of high quality
modern equipment.
Company “West Lift Corporation”

НАШІ ОБ’ЄКТИ

Торгово-розважальний центр
«Вікторія Гарденс» в м. Львів,
вул. Кульпарківська
Виробник – KLEEMANN
(Греція)
Поставка та монтаж 9 ліфтів, 4
ескалаторів та 4 траволаторів.
Ліфти 630, 800, 1000 та 1600кг
на 4 та 7 зупинок, в тому числі
і два панорамних.
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КОНСТРУКТИВНІ РІШЕННЯ
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Електричний тип ліфтів з
машинним приміщенням – MR (Traction)
Якщо Ви вирішили купити традиційний ліфт підвищеної комфортності, зверніть увагу на
ліфти з машинним приміщенням (MR) і розрахований на висотні будівлі.
Особливості ліфтів типу MR:
- велика функціональність;
- безпечність і надійність;
- економічний у використанні енергії;
- переміщення максимально зручне;
- низький рівень шуму;
- відсутність вібрації підйому кабіни;
- спрощена система експлуатації;
- безліч варіантів дизайнерського оформлення.

Вантажопідйомність, кг
Макс. висота підйому, м/зуп
Кабіна

пасажирські, вантажні, вантажопасажирські, лікарняні,
панорамні, для пасажирів з обмеженими фізичними
можливостями, кухонні, платформи, промислові
200 - 5000
120 / 45
прохідна / непрохідна

Швидкість, м/с

1,0 – 4,5

Мін. висота останнього поверху, мм

3600

Глибина приямка, мм

1000 – 1400

Внутрішня висота кабіни, мм

2100 / 2200

Поліспаст (підвіска)

2:1, 1:1, 4:1

Двері кабіни та шахти

телескопічного або центрального відкривання 700 - 1200

Потужність двигуна, кВт

від 3,0 до 18

Система управління

збірне вниз або нагору / вниз одиночне або групове

Призначення
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КОНСТРУКТИВНІ РІШЕННЯ
Електричний тип ліфтів без
машинного приміщення – MRL
Якщо Ви вирішили купити сучасний ліфт підвищеної комфортності, зверніть увагу
на ліфти де не має машинного приміщення (MRL).
Особливості ліфтів типу MRL:
- не потребує додаткового приміщення зверху над шахтою ліфта;
- безпечність і надійність;
- економічний у використанні енергії;
- переміщення максимально зручне;
- низький рівень шуму;
- відсутність вібрації підйому кабіни;
- економія у будівництві шахти;
- безліч варіантів дизайнерського оформлення.

Вантажопідйомність, кг

пасажирські, вантажні, вантажопасажирські, лікарняні,
панорамні, для пасажирів з обмеженими фізичними
можливостями, кухонні, платформи, промислові
375 - 2000

Макс. висота підйому, м/зуп

45 / 16

Кабіна

прохідна / непрохідна

Швидкість, м/с

1,0 – 2,0

Мін. висота останнього поверху, мм

3800

Глибина приямка, мм

1100 – 1300

Внутрішня висота кабіни, мм

2100 / 2200

Поліспаст (підвіска)

2:1, 1:1

Двері кабіни та шахти

телескопічного або центрального відкривання 700 - 1200

Потужність двигуна, кВт

від 2,5 до 14

Система управління

збірне вниз або нагору / вниз одиночне або групове

Призначення
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КОНСТРУКТИВНІ РІШЕННЯ
Гідравлічний тип ліфта
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Основу конструкції гідравлічних ліфтів становить механізм підйому на
основі гідроциліндра, який підіймає кабіну (платформу) безпосередньо, через
канатний або ланцюговий мультиплікатор; через систему важеля, що забезпечує
компактність конструкції і збільшення висоти підйому кабіни.
Особливості гідравлічних ліфтів:
- проста конструкція;
- безпека, комфорт і низький рівень шуму;
- низька вартість установки та обслуговування;
- висота підйому до 16 м;
- вантажопідйомність до 30 т;
- з машинним приміщенням та без машинного приміщення.
Надаємо вам варіанти гідравлічного типу ліфта:
НА Прямий підвіс із
простим або телескопічним гідроциліндром
вантажопідйомність до
10000 кг висота підйому
до 10 м

НАS Боковий підвіс із
простим гідроциліндром на
малу висоту підйому або з
телескопічним гідроциліндром
для великої висоти підйому
вантажопідйомність до 1800 кг
висота підйому до 10 м

НАІ Боковий підвіс із
тяговими канатами та
одним гідроциліндром
вантажопідйомність до 5000 кг
висота підйому до 30 м

НАDI Боковий підвіс
з тяговими канатами і
двома гідроциліндрами
вантажопідйомність до 5000 кг
висота підйому до 30 м
НАD Боковий підвіс із двома
простими або телескопічними
гідроциліндрами
вантажопідйомність до 30000 кг
висота підйому до 10 м

Тип приводу

Вантажопідйомність,
кг

Швидкість,
макс, м/с

HA
HAS
HAI
HAD
HADI

200 – 30 000
200 – 10 000
200 – 5000
100 – 1 300
200 – 2 000

0,9
0,9
063
0,15
0,9

Макс. висота Приямок / Висота
підйому /
останнього
зупинки,
поверху (мін),
м/зуп
мм
18 / 7
18 / 7
17 / 6
9/4
18 / 7
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1 200 / 3 350
200 / 2 450
80 / 2 300
250 / 2 400
200 / 2 450

КОНСТРУКТИВНІ РІШЕННЯ
Спеціальні рішення під Замовника
1. Електричний ліфт без машинного приміщення з малою
глибиною приямку і заниженю висотою останнього поверху
- Призначення - пасажирські, вантажопасажирські, для пасажирів з
обмеженими фізичними можливостями;
- Тип приводу - електричний MRL.
- Глибина приямка - 320 мм.
- Висота останнього поверху - 2600 мм.
- Макс. висота підйому – 40 м.
- Макс. кількість зупинок – 14.
- Макс. швидкість – 1,0 м/с.
- Макс. кількість виходів – 2.

2. Гідравлічні ліфти стійкі до морозу і до високих температур
- Призначення - пасажирські, вантажопасажирські, для пасажирів з
обмеженими фізичними можливостями, лікарняні.
- Тип приводу – гідравлічний з машинним приміщенням і без машинного
приміщення.
- Стійкість до перепаду температури.
- Глибина приямка - 900 мм.
- Висота останнього поверху - 3400 мм.
- Малі розміри шахти.
- Макс. висота підйому – 30 м.
- Макс. кількість зупинок – 11.
- Макс. швидкість – 1,0 м/с.
- Макс. кількість виходів – 3 (90°, 180°).
3. Електричний ліфт L-каркас
- Призначення - пасажирські, панорамні, вантажопасажирські, для пасажирів з
обмеженими фізичними можливостями, лікарняні.
- Тип приводу – електричного типу без машинного приміщення (MRL).
- Глибина приямка - 900 мм.
- Висота останнього поверху – 3900 мм.
- Малі розміри шахти.
- Макс. висота підйому – 45 м.
- Макс. кількість зупинок – 11.
- Макс. швидкість – 1,6 м/с.
- Можливість встановлення скляних стінок кабіни з трьох сторін та
облаштування виходів з кабіни під кутом 90° та/або 180°.
- Заповнення простору шахти максимально розмірами кабіни
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ПАНОРАМНІ ЛІФТИ
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Панорамні ліфти – це ліфти з прозорими стінами кабіни та шахти, де пасажири можуть під час руху
спостерігати «панораму» як ззовні шахти (якщо прозора стінна виходить ззовні будівлі) так і внутрішній інтер’єр будівлі (якщо прозорі стінки кабіни виходять на сходові чи міжсходові площадки будівлі).
Встановлювати панорамні ліфти можна як всередині, так і зовні будівлі. Найчастіше панорамні ліфти встановлюються в торгових центрах з використанням вбудованих та приставних металокаркасних
шахт.
В залежності від призначення панорамного ліфта, його технічної характеристики використовуються
різні системи приводу та різноманітність шахт.
Хочемо ознайомити з класичними схемами, по яких виконується проектування, виробництво та
монтаж панорамних ліфтів.
Ліфт № 1
Як видно зі схеми, ліфт має дві панорамних (прозорих) стінки кабіни. Одна – з бокових стінок (права або ліва)
є непрозорою. На цій стороні шахти розміщені елементи кріплення конструкції ліфта: напрямні, гідро циліндр
або противага та канати. Все залежить від вибору приводу ліфта. Такі ліфти застосовуються з висотою підйому
до 27 м. ( гідравлічний) та до 60 м. (електричного типу). Тобто, є простір для втілення задумів. Це, як правило,
ліфти з нижнім МП (для гідравлічних ліфтів), з верхнім МП (MR) або без МП (тип MRL).

Ліфт № 2
Як видно з креслень, горизонтального розрізу (схем розміщення механізмів) шахти ліфта існує невеличкий
«тамбур – прохід» до кабіни ліфта. Тобто, в цьому «тамбурі» права та ліва сторони кабіни - непрозорі, на яких
розміщено пульт керування, дзеркало та інші допоміжні агрегати. Далі розпочинається панорамна кабіна. Тут
є простір для втілення задумів архітектора, дизайнера чи замовника.
Пропонується електричний привід без машинного типу. Тобто, всі механізми розміщені в шахті ліфта. Висота
підйому – до 50 м. (17 поверхів). Але, і як в попередніх типах ліфтів є можливість надбудови мансардних поверхів над шахтою ліфта. А це, економить 12 – 20 м. кв. площі надбудови.
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ПАНОРАМНІ ЛІФТИ
Ліфт № 3
Пропонується розглянути «панорамний» ліфт з трьома прозорими (панорамними) стінками, а також з круглими елементами стін. Для досягнення цієї мети (три прозорі стінки кабіни) застосовується гідравлічний привід ліфта (НА 1:1). Тобто, кабіна ліфта, як «грибочок на ніжці» виростає «з землі». Кабіна ліфта підіймається за
допомогою гідроциліндра, що підіймає кабіну знизу.
Висота підйому – до 20 м. Але, це залежить від того, на яку глибину можна занурити гідроциліндр в основу будинку (нижня відмітка - 0,000). На яку глибину буде занурений циліндр, на таку висоту буде підійматись кабіна
ліфта. Все залежить від конструкції та архітектури будинку.
Як правило, це висота підйому до 7-ми поверхів (може, виключно бути і більше). Хоча ефект – вражаючий.
Форма кабіни – будь-яких геометричних форм – квадратна, багатогранна, еліпса, овальна. Тобто, на будь-який
смак та побажання замовника та проектанта. Ці всі види ліфтів мають гідравлічний привід з приміщенням шафи
типу BOX (орієнтовні розміри: 1000х600х2000), який може бути розміщений на будь-якому поверсі будівлі. Це
дуже вигідно при проектуванні будівлі з використанням такого ліфта.

Ліфт № 4
Схема № 4 панорамного ліфта повністю нагадує попередній варіант. Тобто, є невеличкий тамбур, де права та
ліва стінки тамбуру - непрозорі. А далі аналогічно – простір для фантазії архітектора, дизайнера та, звичайно,
замовника.
Єдине, чим відрізняються ліфти цієї категорії, висота підйому – до 120 м. Але, тут вже необхідно застосовувати
верхнє машинне відділення (класичний варіант).

Компанія «ЗЛК» надала вам всі можливі варіанти приміщення панорамних ліфтів при будівництві та
експлуатації сучасних споруд.
Хочеться із задоволенням відзначити, що «потрошки» йде зацікавлення поставкою панорамних ліфтів в
Україні. Тобто, ми потрохи «прогресуємо». Адже, панорамні ліфти надзвичайно прикрашають наші сучасні
будівлі. Це відчувається особливо у вечірній та нічний час. Кабіна ліфта освітлена, вона, як «цукерка», як
«космічний корабель», ковзає по стіні будівлі. І хто це зрозумів, хто це бачив (і хоче бачити!) має обов’язково
замовляти і встановлювати такі ліфти.
А якщо є внутрішні криті дворики, то не встановити такий ліфт, просто нерозумно. Адже, тут панорамний
ліфт не потребує шахти. Тобто, провівши економічні розрахунки, можна прийти до висновку, що встановлення
панорамного ліфта обійдеться дешевше, ніж встановлення «звичайного» ліфта з додатковим спорудженням
шахти.
Компанія «ЗЛК» поставляє ліфти провідних європейських фірм. Вся продукція, яку ми пропонуємо нашим
замовникам, відповідає всім вимогам європейських стандартів та норм, ці норми повністю відповідають
вимогам законодавства України відносно застосування ліфтів.
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ВАНТАЖНІ ЛІФТИ
10

Вантажні ліфти використовуються для підіймання/опускання в промислових, складських, адміністративних та інших спорудах. Зазвичай, це ліфти вантажопідйомність від 500 кг до 10 000 кг. Але, є
ексклюзивні ліфти, вантажопідйомність яких сягає і 30 тонн.
На вибір замовника можливі різні варіанти виконання вантажних ліфтів:
1) - Ліфти з гідравлічним приводом;
Гідравлічні вантажні ліфти призначені для малоповерхових споруд.
Гідравлічний привід займає мінімум площі і може бути розташований в зручному місці (на відстані до 20 м від шахти ліфта).
2) – Електричні ліфти характеризуються дещо вищою швидкістю, що найкраще встановлювати в
більш висотних будівлях. Вони порівняно енергоекономічні та можуть працювати в режимі 120 пусків в годину.
Вантажні ліфти можуть виготовлятись з різними системами керування та з великим вибором конструкцій кабіни (платформи) та дверми шахти і кабіни.
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ЛІФТИ ДЛЯ ІНВАЛІДІВ
Сучасний світ стає більш дружелюбним і відповідальним до людей з обмеженими можливостями. На сьогодні створюється все більше умов полегшення життя і спрощення пересування. Власники будівель все частіше при будівництві враховують такі потреби і тому будують пандуси біля входів в будівлі, в підземних переходах, ліфти для людей з обмеженими
можливостями, які дозволяють організувати підйом і опускання між поверхами (за принципом пасажирських ліфтів в будинках) в медзакладах, котеджах, офісних та адміністративних
будівлях, магазинах, кафе тощо.
Підйомні механізми для підвищення якості життя інвалідів: підйомні платформи і підйомники для інвалідів.
Підйомник для інвалідів - це необхідне обладнання для громадських, медичних установ, торгових і навчальних центрів. Такий підйомник (з гідравлічним або електричним приводом) служить для транспортування пасажирів з обмеженими можливостями пересування без супроводу. У будівлях ліфти найчастіше
розташовані на деякому підйомі, де люди на колясках не мають можливості дістатися до них самостійно без
сторонньої допомоги.
Платформи для інвалідів бувають двох основних модифікацій - вертикального руху, і гідравлічний підйомник, що рухається по похилій уздовж сходового маршу. Використання того чи іншого виду залежить від
архітектури будівлі.
Підйомники для інвалідів найчастіше обладнуються електронікою для санкціонованого доступу, що виключає ймовірність використовувати підйомні платформи не за призначенням. Прості в експлуатації, легкі
і ергономічні підйомні механізми для інвалідів - це можливість для людини з обмеженими можливостями
самостійно переміщатися, не відчуваючи себе ущемленим.
При проектуванні і конструюванні такого ліфта необхідно враховувати деякі особливості і стандарти. Габаритні розміри і розмір дверей повинні розрахуватися для найбільшої адаптації для перевезення інвалідних крісел, при цьому повинно враховуватися наявність супроводу або самостійне пересування, в’їзд і
виїзд з ліфта, використання панелі з кнопками. Необхідно передбачити таку контрольну панель, щоб пасажири з проблемним звуковим і зоровим сприйняттям теж змогли скористатися ліфтом.
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Сервісні ліфти
12

Сервісні ліфти, а саме: кухонні ліфти, маловантажні ліфти та підйомники (з гідравлічним або електричним приводом), створені щоб істотно полегшити вам життя. Часто переносите гори брудного посуду або ж постійно розливаєте рідкі страви по дорозі на п’ятий поверх? Наша техніка допоможе Вам!
Міцний продукт, який являє собою зменшену копію класичного шахтного вантажопідйомника здатне
піднімати до 250 кілограмів ваги на висоту до 100 метрів. Кількість зупинок і габарити підлаштуються
під Ваші потреби, за рахунок індивідуальної розробки проектів. Найчастіше, кухонні ліфти замовляють у
сфери громадського харчування, ресторани, санаторії, готелі і т.д. Однак, де б їх не встановили, система
транспортування вантажів істотно оптимізується.
Якщо ви працюєте у сфері обслуговування людей, то кухонний підйомник значно прискорить цей
процес. Вкладення швидко окупиться, так як клієнтський потік буде збільшений, а витрати людино-ресурсу скорочені. Спеціально для перевезення їжі кабіна обшивається харчовою нержавіючою сталлю.
Ще одна перевага такого підйомника полягає в низькому рівні створюваного шуму, він не порушить
ваш спокій своєю роботою, навіть при безперервному використанні. Також, велике значення має плавність руху.

КОТЕДЖНІ ліфти
У наш час установка ліфтів в котеджах вже не є чимось незвичайним. Люди хочуть жити в максимально комфортних
умовах, пересуватися в будинку швидко і легко, і в цьому їм допомагає ліфт.
Котеджні ліфти або як їх ще називають «домашні ліфти», від звичайних ліфтів відрізняються за такими параметрами:
низьке енергоспоживання, (можлівій вариант на 220В, одна «фаза») можливість роботи в автономному режимі при перебоях з електроживленням в будинку, мала вага, мінімальні габарити шахти.
Якщо Ви є власником котеджу, проектуєте або керуєте будівництвом приватного заміського будинку то котеджний ліфт
найкращий варіант.
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АВТОМОБІЛЬНІ ЛІФТИ
Технічні характеристики
Вантажопідйомність, кг

2000 - 10000
електричний, гідраТип приводу
влічний з МП і без МП
Макс. висота підйому, мм 18 000
Приямок, мм
400 - 2000
Висота останнього
2400 - 3250
поверху, мм
Мін швидкість, м/с
0,15 – 0,3
Автоматичні - ролоТип дверей
касети, телескопічні,
ручного відкривання

На сьогодні, автомобільні ліфти є невід’ємною і дуже бажаною частиною будівництва. А саме: паркувальні станції (багатоповерхові паркінги), автомобільний сервіс або станції технічного обслуговування, сучасні житлові висотки та приватні будинки.
Технічних відмінностей від пасажирських або вантажних ліфтів у автомобільних ліфтів практично немає. Вони
являють собою вантажний ліфт, з додатковими інноваційними можливостями, що встановлюються всередині кабіни.
Автомобільні ліфти є загальною назвою для декількох видів автомобільних підйомних механізмів. Підйомні механізми розділяються на автомобільні ліфти і автомобільні платформи. Їх принципові відмінності полягають в
наступному - на платформах категорично забороняється перевозити людей. Переміщаючи автомобіль за допомогою автомобільної платформи на інший поверх, водієві необхідно залишити салон автомобіля і піднятися по
сходах або скориставшись пасажирським ліфтом.
Автомобільні платформи являють собою підйомний механізм, що складається з платформи, що не має кабіни,
як такої, що не має шахти, обладнані тільки спеціальними бар’єрами-обмежувачами для автомобіля.
Існує й інший вид автомобільного підйомника, який практично повторює зовнішній вигляд автомобільного ліфта. Він має збільшені розміри, для того щоб вмістити автомобіль.
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Ескалатори
14

Ескалатори - це ідеальне рішення для нових установок в громадських (торгово-розважальні центри, метрополітени),
комерційних будівлях, в готелях, в аеропортах, на вокзалах.
Ескалатор – це найкращий винахід для місць, де є великий потік людей, яких потрібно підняти/опустити на потрібний
поверх, і людям не доводиться чекати в черзі.
Переваги ескалаторів:
- велика пропускна здатність, значно перевершує ліфти (до 7 300 чол на годину).
- відсутність обмежень за вантажопідйомністю.
- тривалий термін служби.
- можливість безперервного використання протягом доби (24 години постійної роботи).
- плавний і безперервний рух, у пасажирів відсутній час очікування.
- можливість використання площ під рекламу (облицювання рами, балюстради).
Технічні характеристики
Тип

KEC

KEH

Робочі години в день, год.

16 - 20

20 - 24

Макс. швидкість, м/с

0,5

0,5 або 0,65

Вертикальний підйом, м

2 - 7,5

2 - 35

Кут нахилу, °

30 - 35

30 - 35

Ширина сходинок, мм

600, 800, 1000

600, 800, 1000

Встановлення

В приміщенні,
напіввідкритому
приміщенні і на вулиці

В приміщенні,
напіввідкритому
приміщенні і на вулиці

Пропускна здатність, люд. в
год.

3600, 4800, 6000

4400, 5900, 7300

Тип двигуна

АС1 або VVVF

АС1 або VVVF

Балюстради

Скло / нержавійка

Скло / нержавійка

траволатори
Траволатор – плавна рухома стрічка, призначена для перевезення людей і вантажів.
Відмінна особливість цих «пасажирських конвеєрів», відсутність сходинок, полотно завжди плоске, що дозволяє будівлям вирішити питання про підняття на потрібний поверх інвалідів, відвідувачів з візками, мам з колясками або інших
громіздких конструкцій.
Переваги траволаторів:
- здатний справлятися з великим трафіком в режимі максимальної інтенсивності (24 години на добу).
- проста конструкція рушійною доріжки, вимагає значно менше коштів для монтажу, ніж ескалатори.
- дозволяє зберігати пропускну здатність навіть при вимкненому положенні. Люди можуть використовувати полотно як
доріжку, що - забезпечить безперервну і своєчасну евакуацію.
- Доступна ціна на даний тип обладнання. Траволатор поступається за вартістю ескалаторам
і дизайнерських сходових маршах.
Технічні характеристики
Тип
Робочі години в день, год.

KTC-KTH
16 - 20

KTW
20 - 24

Макс. швидкість, м/с

0,5

0,5

Вертикальний підйом, м
Кут нахилу, °
Ширина сходинок, мм

2-8
0-12
800, 1000
В приміщенні,
напіввідкритому
приміщенні і на
вулиці

0 - 120
0-12
800, 1000, 1200
В приміщенні,
напіввідкритому
приміщенні і на
вулиці

4800, 6000

4800, 6000

АС1 або VVVF
Скло / нержавійка

АС1 або VVVF
Скло / нержавійка

Встановлення
Пропускна здатність, люд. в
год.
Тип двигуна
Балюстради
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КОМПЛЕКТАЦІЯ ЛІФТІВ
Комплектація по облаштуванню ліфтів
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КАБІНИ
ЛІФТІВ

ДВЕРІ КАБІНИ
ТА ШАХТИ

ОБЛАДНАННЯ
В ШАХТІ
ЛІФТА

ОБЛИЦЮВАННЯ
СТІН, ПІДЛОГИ
ТА СТЕЛІ

ПРИВОДИ
ЛІФТІВ

ПАНЕЛІ
УПРАВЛІННЯ
ТА КНОПКИ
ВИКЛИКУ

СТАНЦІЯ
КЕРУВАННЯ
westlift.com.ua

KLEEMANN
Європейський виробник
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Тип Life 530

Тип Life 320

Тип:

Life 310

Cтіни кабіни:

шліфований
нержавіючий метал

Стеля:

полірований
нержавіючий метал

Підлога:

граніт

Плінтуса:

шліфований
нержавіючий метал

Поручень:

полірований
нержавіючий метал

Дзеркало:

на ½ висоти на всю
ширину кабіни

Панель
керування:

шліфований
нержавіючий метал з
голубою світлодіодною підсвіткою

Тип Life 510

Хочемо зазначити, що всі облицювальні матеріали кабіни підбираються за бажанням Замовника.
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KLEEMANN
Тип Future
Trend 710

Тип Сlassic
Athena 520
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Стіни кабіни зігнута листова нерж. сталь RAL 5017

Стіни кабіни штучна шкіра 5-4411 Madeira

Стеля

зігнута біла листова сталь, T710,
скрите освітлення

Стеля

полірована нержавіюча сталь,
тип 015

Підлога

ламінат 8096

Підлога

штучний граніт Regal White

Плінтуса

полірований нержавіючий метал

Плінтуса

полірований нержавіючий метал

Поручень

полірований нержавіючий метал К2

Поручень

полірований нержавіючий метал К3

Дзеркало

на всю висоту та ширину кабіни

Дзеркало

на всю висоту та ширину кабіни

Панель
керування

шліфований нержавіючий метал
з голубою світлодіодною лінією,
тип FPY

Панель
керування

шліфований нержавіючий метал
з голубою світлодіодною лінією,
тип AKC BES

Тип Future
Trend 510

Тип Panoramic
T510 One Side

Стіни кабіни задня, ліва – скло в обрамленні,
ліва - зігнута біла листова сталь,
T710, скрите освітлення

Стіни кабіни листова нерж. сталь RAL 7001
Стеля

листова нерж. сталь, тип покраски
T510

Стеля

полірована нержавіюча сталь,
тип 015

Підлога

спец. ударостійке скло і зігнута
нерж сталь RAL 7001

Підлога

граніт

Плінтуса

полірований нержавіючий метал

Плінтуса

полірований нержавіючий метал

Поручень

полірований нержавіючий метал К2

Поручень

полірований нержавіючий метал К3

Дзеркало

на всю висоту та ширину кабіни

Панель
керування

шліфований нержавіючий метал
з голубою світлодіодною лінією,
тип AKC BES

Панель
керування

шліфований нержавіючий метал
з голубою світлодіодною лінією,
тип FPY

Хочемо зазначити, що всі облицювальні матеріали кабіни підбираються за бажанням Замовника.
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Європейський виробник

DOPPLER

Тип Forest

Тип Inox

Тип Prestige

Тип Galaxy

Для прихильників натуральних матеріалів.
В цьому стилі поєднано дерево з нержавіючим
металом, які створюють теплу і домашню атмосферу.

Вишукана елегантність. Різновид матеріалів дає
можливість створювати високоякісні кабіни, які
відрізняються дизайном і розкішшю.

Це класика, яка має місце у всіх типах використання,
а різновид металу просто вражає.

Це основна лінія продукції, яка має велику кількість
комбінацій. А це, в свою чергу задовольнить кожного
Замовника.

Хочемо зазначити, що всі облицювальні матеріали кабіни підбираються за бажанням Замовника.
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TRESA
Тип Milenium

Тип Classic

Європейський виробник
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Тип Elegance

Тип Stainless

Хочемо зазначити, що всі облицювальні матеріали кабіни підбираються за бажанням Замовника.
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ТУРЕЦЬКИЙ ВИРОБНИК
20

Тип Kalsedon

Тип:

Anemon

Cтіни кабіни:

шліфований
нержавіючий метал

Стеля:

полірований
нержавіючий метал

Підлога:

граніт

Плінтуса:

шліфований
нержавіючий метал

Поручень:

полірований
нержавіючий метал

Дзеркало:

на всю висоту та
ширину кабіни

Панель
керування:

шліфований
нержавіючий метал

Тип Zirkon

Тип Kamelya

Хочемо зазначити, що всі облицювальні матеріали кабіни підбираються за бажанням Замовника.
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ТУРЕЦЬКИЙ ВИРОБНИК
Тип Castor

Тип Cancer

Тип Libra

21

Тип Polaris

Тип Mirach

Тип Leo

Тип Vega

Тип Spica

Тип Procyon

Хочемо зазначити, що всі облицювальні матеріали кабіни підбираються за бажанням Замовника.
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ТУРЕЦЬКИЙ ВИРОБНИК
Тип VT-105

Тип VT-108

22

Стіни кабіни нержавіючі полоски з вставками
із ламінату

Стіни кабіни нержавіючий метал з вставкою із
ламінату

Стеля

полірований нержавіючий метал

Стеля

полірований нержавіючий метал

Підлога

граніт

Підлога

граніт

Плінтуса

шліфований нержавіючий метал

Плінтуса

шліфований нержавіючий метал

Поручень

полірований нержавіючий метал

Поручень

полірований нержавіючий метал

Дзеркало

на всю висоти та 1/3 ширини кабіни

Дзеркало

на 1/3 висоти та1/3 ширини кабіни

Тип VT-112

Тип VT-115

Стіни кабіни комбінація золотого нержавіючого металу з природнім камнем

Стіни кабіни комбінація дзеркала з
нержавійкою

Стеля

полірований нержавіючий метал

Підлога

шліфований нержавіючий метал

композиція граніт-скло з
світлодіодною підсвіткою

Плінтуса

шліфований нержавіючий метал

Поручень

полірований нержавіючий метал

Поручень

полірований нержавіючий метал

Дзеркало

на всю висоти та ширину кабіни

Дзеркало

на всю висоти та ширину кабіни

Стеля

полірований нержавіючий метал

Підлога

граніт

Плінтуса

Хочемо зазначити, що всі облицювальні матеріали кабіни підбираються за бажанням Замовника.
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ТУРЕЦЬКИЙ ВИРОБНИК
Тип VT-106

Кабіна
прохідна
INOX

Кабіна
прохідна
Big Vision
(скляні двері)

Тип VT-103

Тип VT-104

Тип VT-111

Хочемо зазначити, що всі облицювальні матеріали кабіни підбираються за бажанням Замовника.
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ДВЕРІ КАБІНИ, ШАХТИ
Ручного відкривання напівавтоматичні

24

Автобусного типу (Bus)

Поручні
К1

К4
К2

К3
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ДВЕРІ КАБІНИ, ШАХТИ
Телескопічного типу центрального відкривання
INOX

Big Vision

Телескопічного Телескопічного
типу 2-панельні типу 3-панельні

“Під дерево”

Full Vision

Телескопічного типу
центрального відкривання
4-панельні
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ОБЛИЦЮВАННЯ КАБІНИ
СТЕЛЯ КАБІНИ

26

T101

T102

T103

T104

T105

T107

T108

T109

T110

T111

T116

T117

T118

T119

T125

T126

T127

Stainless St.
Linen

Stainless St.
Leather

Stainless St.
EtchSilv01

B13

PPS13

PPS93

T123

СТІНИ КАБІНИ

Нержавіючий метал
Stainless St.
Blue Mirror

Stainless St.
Satine

Пластифікована сталь
A90_GTA

Штучна шкіра
8006

A67SMA

5104

Stainless St.
Dama

F12PPS

RAL (порошкове напилення)
501Bronze

7032

westlift.com.ua

7035

7042

ОБЛИЦЮВАННЯ КАБІНИ
СТІНИ КАБІНИ

Ламінат

AB_659

AB_383

Du_8110

Du_1715_W

Фарбоване скло
Mat_white

HD_2228

Mat_blue

HD_2307

HD_2416

Du_6254_HG

Du_5410_HG

AB_1306_HG

Mat_green

Mat_orange

Mat_red

ПІДЛОГА КАБІНИ

Граніт
1

3

5

15

17

20

2

3

Лінолеум
1

7

8

13

1

2

3

4

5

6

Сталь
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ПАНЕЛІ КЕРУВАННЯ
P1

P2

P3

P4

P5

P6

28

P9

P10

P11

P12
P13

P14
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P7

P8

КНОПКИ ВИКЛИКУ
2

1

3

4

5

6

7

29

13

12

8

9

14

15

10

11

16
17

20
19

18

23

24

25

26

27
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21

22

29

30

КОМПЛЕКТУЮЧІ
Станції керування

Механізм приводу
дверей шахти та кабіни

30

Уловлювачі
двосторонньої дії
Пост ревізії

Пристрої для
змащення
напрямних

Обмежувач
швидкості

Системи установки
повзунів кабіни та противаги

Напрямні та кронштейни
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КОМПЛЕКТУЮЧІ
Каркас кабіни та противаги
Гідравлічний блок

Металокаркас шахти
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ПРИВОДИ ЛІФТІВ
32

Приводи електричних ліфтів
безредукторного типу (MRL)
Укрелетромаш

Akar

Alberto sassi

Alberto sassi

Montanari
Montanari

Nagel

CSAG

westlift.com.ua

DOPPLER

ПРИВОДИ ЛІФТІВ
Приводи електричних ліфтів
редукторного типу (MR)
Alberto sassi

Akar

Nagel

Akar

Montanari

GEM

GEM

Лебідка безредукторна
приводу ліфта в верхнім
МП для модернізації ліфта
“Укрелетромаш”
Укрелетромаш
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Наші об’єкти
34

Ресторан «Театр Пива
Правда» в м. Львів, пл. Ринок
Виробник – KLEEMANN
(Греція)
Платформа-ножиці
на 1000 кг на 4 зупинки.
Пасажирський ліфт П-450
на 6 зупинок.

Готель «Цісар»
в м. Львів
Виробник – SANEL (Туреччина)
Пасажирський ліфт П-630
на 7 зупинок.

Житловий будинок
в м. Львів, вул. Кн. Святослава
Виробник – VITAL (Туреччина)
Пасажирський ліфт П-630
на 9 зупинки.

ТОЦ, Ресторан
«Віла Делре»
в м. Мукачево
Виробник – VITAL
(Туреччина)
Пасажирський ліфт
П-630 на 4 зупинки.

Офісний центр
в м. Львів
Виробник – ORONA (Іспанія)
Пасажирський ліфт П-630
на 5 зупинок.
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Наші об’єкти
Житловий будинок
в м. Пустомити
Виробник – VITAL (Туреччина)
Пасажирський ліфт П-450 на
6 зупинок.

35
Ресторан «Дарвін»
в м. Львів
Виробник – KLEEMANN (Греція)
Панорамний ліфт з метало каркасною шахтою П-450
на 5 зупинок.

Готель «Панська оселя» в м. Чернівці
Виробник – SANEL (Туреччина)
Пасажирський ліфт з метало каркасною шахтою П-630 на 3 зупинки.

Завод «АЗОТ» в м. Черкаси
Виробник – ORONA (Іспанія)
Вантажопасажирський ліфт П-2000,
висота підйому 124 м на 14 зупинок.

ТЦ «Брістоль»
в м. Ковель
Виробник – VITAL (Туреччина)
Пасажирський ліфт П-630 на 4 зупинки.

Житловий будинок
в м. Львів, вул. Рудницького
Виробник – VITAL (Туреччина)
Пасажирський ліфт П-630 на 7 зупинок.
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Адреса: 79041, м. Львів

Тел.: +38 032 295 33 16; +38 032 295 38 52

вул. Кульпарківська, 59

Моб.: +38 097 709 84 71; +38 095 684 49 29

E-mail: westlift_company@ukr.net

E-mail: office@westlift.com.ua
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