
Nahradí výtah 
a zvýší 

kvalitu života

Nahradí výťah 
a zvýši 

kvalitu života

Nové nosnosti
LC Mini 250 kg
LC Mini 320 kg
LC Mini 500 kg

HYDRAULICKÁ 
PLOŠINA

> Bezpečnost
> Maximální prostor, dokonalý design
> Vysoká rychlost, tichý provoz
> Úspora elektrické energie

> Bezpečnosť
> Maximálny priestor, dokonalý design
> Vysoká rýchlosť, tichá prevádzka
> Úspora elektrickej energie
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Představení
LC mini je hydraulická zdvihací plošina, která 
je určena především pro instalaci do firemních 
sídel, ordinací, rodinných domů, pensionů 
a  všude tam, kde je požadavek na  rozšíření 
mobility a tím zvýšení kvality života. 

Díky nízké ceně, jednoduché údržbě, veliké 
variabilitě a  nabídce barev je ideálním řešením 
všude tam, kde vyvstane potřeba odstranit 
architektonické bariéry objektu.

Predstavenie
LC mini je hydraulická zdvíhacia plošina, ktorá je 
určená predovšetkým pre inštaláciu do firemných 
sídiel, ordinácií, rodinných domov, penziónov 
a  všade tam, kde je požiadavka na  rozšírenie 
mobility a tým zvýšenie kvality života. 

Vďaka nízkej cene, jednoduchej údržbe, 
veľkej variabilite a  ponuke farieb je ideálnym 
riešením všade tam, kde je potrebné odstrániť 
architektonické bariéry objektu.

Vstúpte prosím
Vstupte prosím
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LC Mini přednosti
> Většinou nahradí výtah v plném rozsahu, 

nosnost 250 až 500Kg
> Snadná a jednoduchá obsluha, tlačítka 

s Braille znaky
> Vysoká estetická hodnota provedení, 

ekologické materiály
> Celopozinkované kabiny, velikost až 

1100x1400 mm
> Ruční nebo automatické dveře, plné, 

s oknem, nebo celoprosklené
> Malá prohlubeň od 185 mm, minimální 

horní prostor jen 2500 mm
> Nízký příkon motoru (1,1 až 2,2 kW) - 

minimální spotřeba elektrické energie
> Vysoká spolehlivost plošiny a kvalitní řízení 
> Bezporuchové hydraulické komponenty 

Moris
> Pohon lze umístit v boxu – bezstrojovnové 

provedení
> Jednoduchá montáž bez nákladných 

stavebních úprav
> Plošina má ES certifikát typu od TÜV
> Nízká cena při velmi vysoké užitné hodnotě 

LC Mini prednosti
> Väčšinou nahradí výťah v plnom rozsahu, 

nosnosť 250 až 500Kg
> Ľahká a jednoduchá obsluha, tlačidlá 

s Braillovými znakmi
> Vysoká estetická hodnota prevedenia, 

ekologické materiály
> Celopozinkované kabíny, veľkosť až 

1100x1400 mm
> Ručné alebo automatické dvere, plné, 

s oknom, alebo celo presklené
> Malá priehlbeň od 185 mm, minimálny 

horný priestor len 2500 mm
> Nízky príkon motora (1,1 až 2,2 kW) - 

minimálna spotreba elektrickej energie
> Vysoká spoľahlivosť plošiny a kvalitné 

riadenie
> Bezporuchové hydraulické komponenty 

Moris
> Pohon je možné umiestniť v boxe – 

bezstrojovňové prevedení
> Jednoduchá montáž bez nákladných 

stavebných úprav
> Plošina má ES certifikát typu od TÜV
> Nízka cena pri veľmi vysokej užitkovej 

hodnote
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LC Mini technické parametry
Počet osob 3 až 6

Počet stanic max. 4

Zdvih max. 12,5m

Rozměry plošiny dle požadavku

Dveře plošiny 600 až 1000 mm

 ruční nebo automatické

Šachta plošiny zdivo nebo konstrukce

Rychlost 0,1 až 0,18m/s

Napájení 1/N/PE ~50Hz 230V/TN-S

 3/N/PE ~50Hz 400V/TN-S

Příkon 1,1 až 2,2 kW

LC Mini technické parametre
Počet osôb 3 až 6

Počet staníc max. 4

Zdvih max. 12,5m

Rozmery plošiny podľa požiadavku

Dvere plošiny 600 až 1000 mm

 ručné alebo automatické

Šachta plošiny murivo alebo konštrukcia

Rýchlosť 0,1 až 0,18m/s

Napájanie 1/N/PE ~50Hz 230V/TN-S

 3/N/PE ~50Hz 400V/TN-S

Príkon 1,1 až 2,2 kW
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Konstrukční řešení
Konstrukčné riešenie

šachta 
šířka /šírka 

(mm)

hloubka 
hĺbka 
(mm)

kabina 
šířka/šírka

(mm)

hloubka 
hĺbka
(mm)

varianta 
P-průchozí 

P-priechodná
N-neprůchozí

N-nepriechodná

prohlubeň 
priehlbeň 

(mm)

horní 
prostor/
priestor 

(mm)

LC Mini 250
900 900 600 750 N 185 2500

1000 950 650 800 N 185 2500

1100 1000 700 850 N 185 2500

1200 1050 800 900 N, P 185 2500

1300 1150 900 1000 N, P 185 2500

1300 1250 900 1100 N, P 185 2500

1300 1350 900 1200 N, P 185 2500

LC Mini 320
1300 1250 900 1100 N, P 250 2500

1300 1350 900 1200 N, P 250 2500

1400 1450 1000 1300 N, P 250 2500

1500 1550 1100 1400 N, P 250 2500

LC Mini 500
1400 1450 1000 1300 N, P 350 2500

1500 1550 1100 1400 N, P 350 2500

pozn.: rozměry šachet platí pro ruční dveře (pro automatické kontaktuje obchodní odd.)
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Výhody konstrukce 
> Plně šroubovaná
> Rychlá a jednoduchá montáž
> Možnost opláštění 
  • sklem
  • cetris 
  • plech
> Dodávka „na klíč“ komplet

Výhody 
konštrukcie
> Celo skrutkovaná
> Rýchla a jednoduchá montáž
> Možnosti opláštenia 
  • sklo
  • cetris
  • plech
> Dodávka „na kľúč“ komplet

Máme vlastní vývojové centrum s testovací věží a propracovaný proces inovací pro všechny 
naše výrobky.

Máme vlastné vývojové centrum s testovacou vežou a prepracovaný proces inovácií pre všetky 
naše výrobky.
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Designové kabiny

Designové kabiny

U našich kabin si můžete být jistí špičko-
vým zpracováním a krásným designem.

Pro výrobu výtahových kabin LC Classic používáme 
zásadně povlakované pozinkované plechy.

U našich kabín si môžete býť istí špičkovým 
spracovaním a krásnym designom.

Pre výrobu kabín LC Classic používame zásadne 
poťahované pozinkované plechy.
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Při výrobě kabin LC Elegant používáme 
pozinkované plechy obkládané laminátovými 
fóliemi Polyrey z Francie

Pri výrobe kabín LC Elegant používame 
pozinkované plechy obkladané laminátovými 
fóliami Polyrey z Francúzka



9

Při výrobě kabin LC Exclusive používáme také 
pozinkované plechy obkládané laminátovými 
fóliemi Polyrey z Francie

Pri výrobe kabín LC Exclusive používame tiež 
pozinkované plechy obkladané laminátovými 
fóliami Polyrey z Francúzka
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Design - na detailech záleží

Design - na detailoch záleží

Bohatá volitelná výbava je dostupná v každé 
řadě LC kabin přesně podle Vašich představ.

> Madla
> Sedačky
> Zrcadla

Bohatá voliteľná výbava je dostupná v každom type LC kabín presne podľa Vašich predstáv.

> Madlá 
> Sedačky
> Zrkadlá

> Osvětlení
> Žula na podlaze
> Prosklené stěny kabiny

> Osvetlenie
> Žula na dlážke
> Presklená kabína
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Kvalitní komponenty
Spolehlivé řízení
> Spolehlivý, bezporuchový chod
> Řízení do 4 stanic
> Podpora ručních i automatických dveří
> Dorovnávání v úrovních stanic
> Jednoduché řízení na trvalý stisk, nebo 

samodržné řízení s vnitřními dveřmi
> Polohová signalizace ve stanicích 
> Základní diagnostika chyb bez nutnosti použít 

speciálního testeru
> Možnost sledování počtu jízd a doby jízdy 
> Automatický nouzový sjezd do nejbližší stanice 

při výpadku napětí 

Špičková hydraulika 
italské firmy Moris
> Hydraulika MORIS
> Příkon 1,1 – 2,2 kW
> Hydrauliku lze umístit do BOXu – 

nepotřebujete strojovnu – úšetříte prostor  
i peníze

Kvalitné komponenty
Spoľahlivé riadenie
> Spoľahlivý, bezporuchový chod
> Riadenie do 4 staníc
> Podpora pre ručné i automatické dvere
> Dorovnávanie v úrovniach staníc
> Jednoduché riadenie trvalým stiskom alebo 

vybavenie samodržným  riadením s kabínovými 
dverami

> Polohová signalizácia v staniciach 
> Základná diagnostika chýb bez použitia 

špeciálneho testera
> Možnosť sledovania počtu jázd a doby jazdy
> Automatický núdzový zjazd do najbližšej 

stanice pri výpadku napätia

Špičková hydraulika 
talianskej firmy Moris
> Hydraulika MORIS
> Příkon 1,1 – 2,2 kW
> Hydrauliku je možné umiestniť do BOXU - 

nepotrebujete strojovňu - ušetríte priestor 
a peniaze



Srdečně zveme k prohlídce.
V  našem výrobním areálu v  Karviné na  Vás čeká showroom,  
kde si můžete prohlédnout:

> Kabiny všech řad 
> Ruční i automatické dveře
> Rámy, pohony, vodítka, závaží
> Ukázky možností zvětšení výtahových šachet
> Komponenty, zrcadla, madla, sedačky, osvětlení

Srdečne Vás pozývame na prehliadku.
V  našom výrobnom areáli v  Karvinej na  Vás čaká showroom,  
kde si môžete pozrieť:

> Kabíny všetky typy
> Ručné i automatické dvere
> Rámy, pohony, vodidlá, závažie
> Ukážky možnosti zväčšenia výťahových šachiet
> Komponenty, zrkadlá, madlá, sedačky, osvetlenie

www.lift-components.cz

Váš autorizovaný partner:

Naši obchodní síť tvoří autorizované firmy, které pokrývají celé území České i Slovenské republiky. Snažíme 
se dále rozšiřovat, abychom Vám byli co nejblíže.

Našu obchodnú sieť tvoria autorizované firmy ktoré pokrývajú celé územie Českej i Slovenskej republiky. 
Snažíme sa naďalej rozširovať, aby sme Vám boli čo najbližšie.

ES certifikát typu

Obchodní síť / Obchodná sieť

Společně s našimi partnery, jsme vždy blízko Vás
Spoločne s našimi partnermi, sme vždy blízko Vás


