Hydraulická plošina

s.r.o.

Hydraulická plošina
Od výtahu k nerozeznání
Proč LC mini?
Šetří Vaše síly, zvýší kvalitu života
LC MINI je hydraulická plošina, kterou na první pohled nerozeznáte od výtahu. LC MINI
nahradí výtah v plném rozsahu. Je určena pro instalaci do rodinných domů, ﬁremních
sídel, ordinací a pensionů a všude tam, kde je požadavek na rozšíření mobility a zvýšení
kvality života. Díky své nízké ceně se hodí všude tam, kde je potřeba odstranit
architektonické bariéry objektu.

Oceňovaný LC design
Výtahy, které Vás překvapí a ze kterých se Vám nebude chtít ven.
Pro Vaše LC mini máme připraveno 6 řad výtahových kabin, desítky světel a stovky
barevných kombinací. Přesvědčíte se v našem Showroomu – u nás jste vždy vítáni.

Nízká energetická náročnost
Roční spotřeba pouze 250 kWh (cca 1 200 Kč/rok)
LC mini spadá do energetické náročnosti A (VDI 4707). Roční
spotřeba je 250 kWh. Při počtu 12 500 jízd/rok činí náklady
na provoz cca 1 200 Kč/rok. Příkon pouze 1,1–2,2 kW

Vynikající jízdní vlastnosti, bezpečnost a plynulá jízda
Dvourychlostní provedení pro plynulý rozjezd a dojezd. Díky špičkovému hydraulickému
pohonu od ﬁrmy Moris a certiﬁkátu od TÜV je zajištěna plynulá jízda, bezpečnost a vysoký
standard provedení. Displeje v každé stanici – vždy tak uvidíte, kde se výtah právě
nachází, a ve kterém směru jede.
Moderní bílo černý displej se
nachází také v kabině.
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Přednosti LC mini
VÝHODY
Vyrobeno v České republice
Nízká cena
Výrazně nižší cena proti klasickému výtahu při zachování
všech vlastností výtahu

Úspora elektrické energie
Nízký příkon motoru pouze 1,2 – 2,2 kW

Certiﬁkát typu od TÜV
LC mini má certiﬁkát typu od TÜV - záruku kvality, bezpečnosti a vysokého
standardu provedení.

Dvourychlostní agregát ve standardní ceně
Vynikající jízdní vlastnosti díky špičkovému hydraulickému agregátu

Displej v každé stanici

Díky moderním displejům ve stanici vždy uvidíte, kde se výtah
právě nachází, a ve kterém směru právě jede

Vysoká estetická hodnota provedení

Design přesně podle vašich představ.
Slaďte si interiér výtahu s interiérem Vašeho domu. Ekologické materiály, bohatá
volitelná výbavu a stovky barev.

Jednoduchá obsluha, vysoká bezpečnost
Obsluha LC mini je tak jednoduchá, že v něm zvládne jezdit každý. Zároveň je kladen důraz
na bezpečnost, LC mini je vybaven řadou bezpečnostních prvků.

Montáž pouze 5 dní - LC mini nevyžaduje nákladné stavební úpravy a lze jej umístit
do šachty od 900 x 900mm. Montáž do připravené šachty trvá od 5 dní (LC mini pro dvě
patra) do cca 14 dní (LC mini pro čtyři patra).

Malá prohlubeň od 185 mm, horní patro od 2 500 mm
Úspora místa
Pohon plošiny lze umístit do boxu a nepotřebuje strojovnu

Celopozinkované kabiny
Velikost kabiny od 600 x 750 mm až 1100 x 1400 mm

Snadná údržba
Servis pouze co 6 měsíců

OMEZENÍ
Malá rychlost
Rychlost pouze 0,15m/s,
vhodné pouze do 4 pater,
do zdvihu cca 12 m (Q=320 kg).
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Model Vašeho LC mini
Pro instalaci do rodinných domů, ﬁremních sídel, ordinací, pensionů
a všude tam, kde je požadavek na zvýšení kvality života.
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Celopozinkovaná
kabina
Velikost kabiny
600x750
až 1100x1400mm

Parametry
LC mini
Nosnost plošiny 250 kg
320 kg
500 kg
Počet stanic 2 až 4
Zdvih max. 12 m (Q=250 kg, Q=320 kg)
Prohlubeň od 185 mm
Hlava pouze 2500 mm
Rychlost 0,1 až 0,15 m/s
Nízký příkon motoru – 1,1 až 2,2 kW
Energetická třída A (dle VDI 4707)
Typ řízení
– samodržné nebo na trvalý stisk
Velikost kabiny 600x750 mm
až 1100x1400 mm
Dveře automatické nebo ruční
o šířce 600-1000 mm
Zděná šachta nebo
ocelová konstrukce
Průchozí varianta
LC mini je vždy
navrhnut na míru
dle Vašich
individuálních
požadavků
a potřeb.

·

LC mini odpovídá českým technickým normám
a požadavkům na bezpečnost:
ČSN EN 81-41 Bezpečnostní předpisy
pro konstrukci a montáž výtahů
Zvláštní výtahy pro Dopravu osob a nákladů
– část 41: svislé zdvihací plošiny pro dopravu osob
s omezenou možností pohybu.

Nařízení vlády č. 170/2011 Sb
ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví
technické požadavky na strojní zařízení, které
odpovídá Směrnici Evropského parlamentu
a Rady 2006/42/ES.

Certiﬁkát typu od TÜV
Plošina vlastní certiﬁkát typu, což je zárukou kvality,
bezpečnosti a vysokého standardu proveden
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Konstrukční řešení Vašeho LC mini
Varianta

Varianta

Varianta

Varianta

Varianta

Varianta

Varianta
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8

9

10

Šířka šachty
(mm)

900

1000

1100

1200

1300

1300

1300

1400

1400

1400

Hloubka šachty
(mm)

900

950

1000

1050

1150

1250

1350

1400

1500

1600

Šířka kabiny
(mm)

600

650

700

800

900

900

900

900

900

900

Hloubka kabiny
(mm)

750

800

850

900

1000

1100

1200

1000

1100

1200

Prohlubeň
(mm)

185

185

185

185

185

185

185

185

185

185

Horní prostor
(mm)

2500

2500

2500

2500

2500

2500

2500

2600

2600

2600

Šířka dveří
(mm)

600
ruční

600
ruční

700
ruční

800
ruční

900
ruční

900
ruční

900
ruční

800

800

800

automatické

automatické

automatické

Varianta

Varianta

Varianta

Varianta

Varianta

Varianta

Varianta

Varianta

1

2

3

4

5

6

7

8

Šířka šachty
(mm)

1300

1300

1400

1500

1400

1400

1400

1500

Hloubka šachty
(mm)

1250

1350

1450

1550

1500

1600

1700

1800

Šířka kabiny
(mm)

900

900

1000

1100

900

900

1000

1100

Hloubka kabiny
(mm)

1100

1200

1300

1400

1100

1200

1300

1400

Prohlubeň
(mm)

250

250

250

250

250

250

250

250

Horní prostor
(mm)

2500

2500

2500

2500

2600

2600

2600

2600

Šířka dveří
(mm)

900
ruční

900
ruční

900
ruční

900
ruční

800
ruční

800

800

800

automatické

automatické

automatické

LC MINI 250

*Pro větší rozměry dveří u LC MINI 500 kontaktujte obchodní oddělení pro více informací.

LC MINI 320
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Varianta Varianta Varianta

Varianta

Varianta

Varianta

Varianta

1

2

3

4

Šířka šachty
(mm)

1400

1500

1400

1500

Hloubka šachty
(mm)

1450

1550

1700

1800

Šířka kabiny
(mm)

1000

1100

1000

1100

Hloubka kabiny
(mm)

1300

1400

1300

1400

Prohlubeň
(mm)

350

350

350

350

Horní prostor
(mm)

2500

2500

2600

2600

Šířka dveří
(mm)

900
ruční

900
ruční

800

800

automatické

automatické

LC MINI 500

LC MINI Industry - malý nákladní výtah - nový přírůstek do rodiny LC MINI
Pro více informací nás prosím kontaktujte.

Kvalitní komponenty pro Vaši plošinu
1.Otevřete dveře a vstupte do vaší plošiny
Nabízíme širokou řadu ručních i automatických dveří, které doplní design
Vaší plošiny LC mini. Vyberte si zajímavou barvu a slaďte si dveře s interiérem
kabiny i interiérem Vašeho domu.
Dveře LC mini mohou být šířky 600 až 1000 mm v závislosti na velikosti Vaší kabiny.

Ruční dveře
mohou být s malým
průhledovým okénkem,
s velkým prosklením
nebo s luxusním
interiérovým designem.

Těšte se
na svou jízdu v LC
mini už jen při
pohledu na něj.

Automatické dveře
mohou být dvoupanelové,
třípanelové nebo čtyřpanelové.
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Dveře předních evropských výrobců Klefer a Sematic

2. Plynulá jízda díky špičkovému hydraulickému
pohonu
Hydraulický pohon s minimálním příkonem, bez nutnosti navyšování stávající
kapacity přívodu - 1,5 - 2,2kW.
Hydraulický pohon jednoho z nejlepších evropských výrobců Moris nabízíme
ve dvourychlostním provedení (ve standardní ceně bez příplatku)
Energeticky nenáročný pohon, kvalitní provedení
Dlouhá životnost bez nutnosti speciálního seřizování a péče o zařízení
3 x lepší pocitový komfort jízdy s dvourychlostní hydraulikou

Vývoj LC mini

Jednorychlostní
hydraulika
komfort dojezdu
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Dvourychlostní
hydraulika
komfort dojezdu je 3x lepší

Dvourychlostní
hydraulika trojnásobně
zvýší eleganci dojezdu
plošiny do stanice.
Dojezd se tak stane
plynulejším
s jemným
zastavením.

5. Energeticky úsporné výtahy
Energetická účinnost zařízení je jedna z velmi důležitých oblastí
pro ochranu životního prostředí i Vaší peněženky.
LC mini spadá do energetické náročnosti A (dle normy VDI 4707).
Roční spotřeba je 250 kWh. Při počtu 12 500 jízd/rok činí náklady
na provoz cca 1 200 Kč/rok. Příkon pouze 1,1–2,2 kW

Úsporné řízení
Ušetříte za provoz výtahu, jehož klidová spotřeba je často větší,
než spotřeba jízdy výtahu.
Po určité době se automaticky vypnou všechny spotřebiče jako je podsvětlení
tlačítek, displeje v kabině i displeje ve stanicích a rozvaděč.
Po navolení volby je výtah okamžitě připraven k plnému provozu.

Účinné osvětlení

s.r.o.

LED (Light Emmiting Diode)
– účinné osvětlení výtahu
s minimálním příkonem,
který spotřebovává
až o 80% méně energie.

Pro srovnání:
klasická žárovka 40 W,
úsporná žárovka 12 W,
LED žárovka 3 W
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Roční spotřeba
pouze 250 kWh.

Roční náklady
na provoz LC mini
tak činí
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3. Otevřený a spolehlivý systém řízení výtahu
Mikroprocesorový rozvaděč
s minimalizací spínacích kontaktů
pro jednoduchý servis a ovládání
Seriová komunikace která zrychluje
dobu montáže a šetří náklady
na kabeláž výtahu
Příprava připojení plošiny na dálkový
monitoring
Dvourychlostní provedení zařízení
pro maximální komfort dojezdu
Klidová spotřeba rozvaděče < 17 Wh

Systém řízení
LC mini
není žádnou
čínskou
výrobou.

Standardním vybavením je automatické
dorovnávání plošiny při poklesu plošiny
mimo úroveň stanice
Automatický nouzový režim při výpadku
elektrického proudu jako Standard
(plošina automaticky sjede do nejnižší
stanice a lze plošinu opustit standardním
způsobem jak při nastupování)
Vzdálený přístup přes internet
Sledujte svůj výtah kdykoliv a odkudkoliv přes Váš tablet
nebo chytrý telefon (Manager lift).

Garantujeme Vám
kvalitu rozvaděče
na nejvyšší úrovni
s evropskými
myšlenkami
a komponenty.

4. Displeje v každé stanici
Úplnou novinkou pro LC mini jsou moderní LCD displeje v každé stanici.
Vždy tak uvidíte, kde se výtah právě nachází, i ve kterém směru jede.
Moderní bílo černý displej se nachází také v kabině.

Nejedná se
o příplatkovou
výbavu,
tyto displeje
nabízíme
již ve standardní
ceně.
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6. Nadčasový design
Slaďte si svůj výtah s interiérem Vašeho domu
Pro LC MINI je nabízena široká škála barevných kombinací.
Můžete si vybrat až dvě barvy kabiny, barvu dveří a případně
i dalších doplňků.

Standardní řada kabin pro LC mini obsahuje čtyři kabiny:

Bohatá volitelná výbava je dostupná v každé řadě kabin přesně podle Vašich představ.
Kabinu Vašeho LC MINI můžete vybavit například madlem, designovým zrcadlem
s reliéfy, prosklenou stěnou nebo zajímavým vzorem podhledového osvětlení.
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VSTUPTE
PROSÍM

Kabiny, ze kterých se Vám nebude chtít ven
Kabiny
Podlaha kabiny LC Classic
je tvořena ocelovým galvanicky pozinkovaným
plechem, který je pokryt speciální zátěžovou
krytinou Altro různých barev
Boční a zadní stěny jsou vyrobeny z Plalamu
- což je oboustranně pozinkovaný plech za tepla
potažený PVC vrstvou různých vzorů a barev
Přední portály a zadní rohové díly jsou vyrobeny
z Plalamu F12 PPS
Okopové plechy jsou vyráběny do výšky 100 mm
v provedení nerez brus
Podhledové osvětlení s LED páskami výborné
svítivosti se vzorem Rainbow (viz. foto)

Kabiny
Podlaha kabiny LC Elegant je tvořena také
ocelovým galvanicky pozinkovaným plechem,
který je pokryt speciální zátěžovou krytinou
Altro různých barev
Boční a zadní stěny jsou obloženy laminovanými
deskami Polyrey různých vzorů a barev
Vybírat můžete ze stovky vzorů a barevných
kombinací
Přední portály a zadní rohové díly jsou vyrobeny
z Plalamu F12 PPS
Okopové plechy jsou vyráběny do výšky 100 mm
v provedení nerez brus
Podhledové osvětlení s LED páskami výborné
svítivosti se vzorem dle vašeho výběru
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VSTUPTE
PROSÍM

Kabiny
Podlaha kabiny LC Exclusive může být tvořena
speciální zátěžovou krytinou Altro nebo Marmoleum
Boční a zadní stěny mohou být vyrobeny z nerezi
nebo opět obloženy laminovanými deskami Polyrey
různých vzorů a barev
Vybírat můžete ze stovky vzorů a barevných
kombinací
Přední portály a zadní rohové díly jsou vyrobeny
z nerezi – broušené nebo leštěné
Okopové plechy jsou vyráběny do výšky 100 mm
v provedení nerez brus
Podhledové osvětlení s LED páskami
výborné svítivosti se vzorem dle vašeho výběru

Kabiny
Kabinu LC Exclusive Glass lze vyrobit s prosklenými stěnami.
Prosklené můžete mít buď tři stěny, dvě nebo jen jednu.
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Barevné provedení kabin LC

STĚNY
PLALAM

POLYREY

NEREZOVÁ OCEL

PODLAHY

ALTRO META
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MARMOLEUM

Proč si vybrat výtah Lift Components?
1. Jsme výrobce výtahů a plošin s 20 letou zkušeností.
Vyrábíme je pro Vás v České republice, každý výtah má svůj
„rodný list”, na trhu je dnes už 2500 výtahů a plošin se značkou LC
a spoustu dalších našich komponentů

Vždy jsme se snažili
a snažíme, aby naše
podnikání bylo čisté.

2. Naše obchodní síť je Vám vždy nablízku.
Naší obchodní síť tvoří partneské ﬁrmy, které pokrývají celé území
České republiky a Slovenska. Partneři navíc mají autorizaci.

Značka
je našim
závazkem
k Vám

3. Švýcarská technologie výroby
Díky špičkové technologii Vám vyrobíme výtah jako kompatibilní
stavebnici. Řečem, že podřadné technologie vyrobí kvalitní produkt
v žádném případě nevěřte - projeví se to dříve, či později v životnosti
výtahu a poruchovosti.
4. Oceňovaný LC Design - Výtahy, které překvapí.
Máme pro Vás 6 řad výtahových kabin, desítky světel a stovky
barevných kombinací. Všechny konstrukce kabin jsou pozinkovány.
Přesvědčíte se v našem Showroomu - vždy jste u nás vítáni.

5. Vyspělé odlehčené konstrukce - pozinkované.
Na standardní výtahy používáme pevnostní materiály s povrchovou úpravou zinkování,
pro dlouhou bezúdržbovou životnost a to pro skoro všechny komponenty - konzoly, rám, kabina,
6. Vlastní vývoj a testování
Vlastní vývoj produktů - v našem sídle v Karviné Starém Městě máme vlastní Showroom
a testovací věž, kde všechny naše výtahy procházejí náročným testováním.
7. Záruka až 60 měsíců s garancí náhradních dílů 10 let.
Standardní záruka je 36 měsíců. na vybrané hlavní pomponenty nabízíme rozšíření LC Garance
Inclusive, kdy se už nemusíme obávat neočekávaných výdajů za opotřebené díly.

Jak to celé probíhá
aneb od prvního kontaktu s námi až po první jízdu Vaším novým výtahem

Kontaktujte nás

Podpis
Kupní smlouvy

Předání
A pak už si můžete
jen užívat bezstarostnou
jízdu Vaším novým
výtahem a šetřit
tak vlastní síly

Nejlepší je vidět vše osobně, ať víte, do čeho jdete.

Pozvání k nám
do našeho Showroomu
Zde si můžete prohlédnout
všechny naše výrobky
– kabiny, doplňky,
komponenty
a projet se našimi
výtahy.
Osobní návštěva u Vás,
první zaměření (bezplatné)
Výběr vhodného
partnera pro montáž
Poradíme Vám
Vašeho výtahu
se stavbou šachty
a dalšími technickými detaily

Výtah je
přivezen k Vám
Šest až osm týdnů
po podpisu smlouvy
je výtah
přivezen k Vám
Montáž
do připravené šachty
trvá od 5 dní (2. patra)
do cca 14 dní (4.patra)

14

ES
certiﬁkát typu
Obchodní síť

Společně s našimy partnery,
jsme vždy blízko Vás
Naši obchodní síť tvoří autorizované ﬁrmy, které pokrývají
celé území České a Slovenské republiky. Snažíme se dále
rozšiřovat, abychom Vám byli co nejblíže.

Srdečně zveme k prohlídce.
V našem výrobním areálu v Karviné na Vás čeká
shoowroom, kde si můžete prohlédnout:
Kabiny všech řad
Ruční a automatické dveře
Rámy, pohony, vodítka, závaží
Ukázky možností zvětšení výtahových šachet
Komponenty, zrcadla, madla, sedačky, osvětlení

s.r.o.

www.liftcomponents.cz

LIFT COMPONENTS, s.r.o.
Na Novém poli 383/3, 733 01 Karviná - Staré Město
tel.: +420 596 311 393, +420 596 363 351, fax: +420 596 312 366
e-mail: liftcomponents@liftcomponents.cz
GPS: Loc:49°51'57.919"N , 18°30'34.899"E

