КИЇВЛІФТ
Виробництво підіймального обладнання
ліфти
підйомники
доклевелери
дорожні блокувальники

kievlift.com.ua

ЗМІС:

1 ПІДЙОМНИКИ-НОЖИЦІ (НОЖИЧНІ ПОДЙОМНІ СТОЛИ)

2 КОНСОЛЬНІ ПІДЙОМНИКИ

3 ШАХТНІ ПІДЙОМНИКИ

4 РЕСТОРАННІЙ ПІДЙОМНИК

5 ДОКЛЕВЕЛЕРИ

6 ДОРОЖНІ БЛОКУВАЛЬНИКИ

ПРО КОМПАНІЮ
Завод промислового піднімального устаткування
«КИЇВЛІФТ» - український виробник піднімального,
складського і дорожньо-загороджувального обладнання: підйомних гідравлічних столів, вантажних
підйомників, мобільних кранів, доклевелеров,
дорожніх блокіраторів.
Центральний офіс компанії розташований в м. Києві.
Промислові потужності заводу розташовуються в
місті Біла Церква. Заводські потужності дозволяють
випускати до 50 одиниць різного підйомного обладнання в місяць.
Вся технічна документація на яке випускається
нашим заводом обладнання розробляється нашим
проектним відділом, а виробничі операції виконуються на власній виробничій базі. Окремо варто
відзначити складальну заводську ділянку: операції
по збірці підйомних столів і консольних підйомників виконуються на заводських стапелях.
Зварювальні роботи ведуться тільки в спеціальних
кондукторах - це дозволяє домогтися високої якості
збірки кінцевого виробу!
При проектуванні підйомного обладнання розрахунковий термін експлуатації приймається не
менше 7 років. Досвід експлуатації наших підйомників показав, що обладнання, випущене нами 7
років тому, ще справно працює у наших Замовників,
адже компанія дуже ретельно контролює якість
комплектуючих і готової продукції. Всі вироби відпускаються Клієнтам тільки пройшовши всебічні
випробування на міцність і вантажопідйомність.

Завод КИЇВЛІФТ гарантує справну роботу своїх
виробів протягом усього гарантійного терміну
експлуатації (гарантійний термін експлуатації на
вироби ТОВ «КИЇВЛІФТ» - до 36 календарних місяців).
Наше обладнання успішно працює більш ніж на 400
об'єктах в Україні та Росії. Це магазини і склади,
торгові і виробничі підприємства, аеропорти і електростанції. Наше обладнання використовують
також на телебаченні і на різних VIP- об'єктах.
Підйомники, що випускаються на нашому заводі,
добре себе зарекомендували в мережах роздрібної
торгівлі - магазинах мереж «BILLA», «ВЕЛИКА
КИШЕНЯ», «Адвенсіс» (КАРАВАН), «ФОЗЗІ», «NOVUS»,
«РУКАВИЧКА», «ЕКО МАРКЕТ», «ФУРШЕТ» як в супермаркетах,так і в логістичних центрах.
Вся продукція, що випускається нашим підприємством, випускається за діючими технічними
умовами та має повні пакети необхідних документів
- сертифікати якості УкрСЕПРО, Декларації відповідності Технічному Регламенту. ТОВ «КИЇВЛІФТ» має всі
необхідні дозволи та ліцензії.
Основна частина продукції заводу виготовляється
під замовлення і реалізується через мережу
дилерів на всій території України. Наша компанія
володіє найбільшим складом готових гідравлічних
підйомних столів в Україні.
Наш девіз: «Професіоналізм - Європейська якість Українська ціна - Правдива гарантія!».
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1 ПІДЙОМНИКИ-НОЖИЦІ (НОЖНІЧНІЕ ПІДЙОМНІ СТОЛИ)
Ножиці підйомні столи призначені для підйому та
опускання вантажів на платформі. Переміщення
платформи здійснюється за допомогою важіля (
«ножичний») системи з гідравлічним приводом.
Звідси і пішла назва таких підйомників «ножиці».
Підйомні столи знаходять найширше застосування
завдяки своїм перевагам:
• невеликим габаритним розмірам;
• зручністю в експлуатації, тому що навантаження і
розвантаження столу можна здійснювати з будь-якого боку;
• безшумністю роботи і плавністю ходу;
• абсолютною безпекою завдяки сучасним системам
захисту відповідно до європейських і українських
норм;
• простотою монтажу: столи поставляються повністю
укомплектованими - після установки і підключення
можуть негайно приступити до роботи ( «включив поїхав»);
• надійністю конструкції: використання в конструкції
столів високоякісних матеріалів і наш великий
досвід проектування забезпечують максимальний
запас міцності і довговічність роботи;
• підйомні столи не підлягають обов'язковій реєстрації в Держохоронпраці.
Наша компанія виробляє різні типи гідравлічних
підйомних столів:
Одноножичні підйомні столи мають висоту підйому
від 0,5 до 3,5 м і довжину платформи від 1350 мм. до
4000 мм.
Низькопрофільні підйомні столи відрізняються
меншою висотою в опущеному положенні за рахунок більш компактної конструкції.
Докові підйомні столи мають спеціальні опорні
елементи, що дозволяють платформі столу витримувати в опущеному положенні рух по ній транспортних засобів великої маси.
Для переміщення вантажів між різними рівнями в
будівлях застосовують багатоножичні столи.

Технічні характеристики підйомних столів:
• Вантажопідйомність - 500 - 50000 кг.
• Розміри платформи - до 12 х 12 м.
• Висота підйому - до 12,5 м.

Конструктивно підйомні столи від компанії КИЇВЛІФТ дуже міцні.

Верх підйомних столів, як правило, виконаний з рифленого листового прокату
4 - 5 мм.

Осі в «ножицях» стягуються корончатими гайками. Їх зручно регулювати і вони
не «розповзаються» з часом, на відміну від інших конструкцій.
Торці «ножиць» заварені вставками щоб уникнути внутрішньої корозії металу.

Осі в наших столах виконані з імпортної каліброваної сталі, мають маслянки для
змащування тертьових поверхонь.

Підйомні столи обладнуються високоякісними циліндрами односторонньої дії.
Всі циліндри виготовляються з європейських комплектуючих (гільзи EUROSNODI Srl / Італія /, штоки - STELMI Italia S.p.A / Італія / ущільнення гідроциліндрів "Guarnitec group" / Італія /) і виконані на підприємстві, що має
сертифікат ISO 9001. Такі циліндри не "течуть».
Як підшипники, використовуються італійські ковзаючи опори з напиленням
тефлону або спеціальні втулки з поліаміду з додаванням молібдену (так звані
«безмастильні» підшипники).

Всі підйомники нашого підприємства обладнуються тільки найкращими європейськими маслостанціями,
гідравлічними сполуками та шлангами.
Склад маслостанции від Компанії КИЇВЛІФТ:
• насос - «серце» маслостанції - шестерні насоса
виконанно із застосуванням якісних матеріалів і
сучасних технологій виробництва;
• центральна гідравлічна плита і клапана - Hydronit
s.r.l. / Італія /;
• в якості мотора використовуються потужні і надійні білоруські електромотори, які відмінно
підходять до роботи в вітчизняних електромережах, з їх перепадами напруги.
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У стандартну комплексацію підйомного столу
входить:
• кінцевий вимикач, який забезпечує простоту
установки максимальної висоти підйому;
• демпфери, гідроциліндри забезпечені клапанами
безпеки на випадок розриву рукавів високого тиску;
• клапан аварійного опускання;
• ніпелі мастильного шприца і вбудований клапан
контролю потоку для легкого регулювання швидкості опускання незалежно від навантаження;
• а також відкидні сервісні опори для проведення
ремонтних і регулювальних робіт під платформою.

Всі проекти, які випускаються нашим підприємством по підйомних столах ножичного і консольного типу, можна оснастити будь-яким додатковим
обладнанням.
Завдяки тому, що конструкція столів уніфікована і в
самій конструкції використовуються типові вузли та
деталі, в разі необхідності ремонту у клієнта не
виникне проблем з постачанням потрібних комплектуючих.
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2 КОНСОЛЬНІ ПІДЙОМНИКИ
Конструкція консольного підйомника дозволяє
автоматизувати переміщення вантажів в приміщеннях з обмеженою площею - в складах, виробничих
цехах, торгових майданчиках.
На відміну від вантажних ліфтів, завдяки своїм
конструктивним виконанням, установка пристрою
не вимагає спеціально обладнаних шахт, а також
машинного приміщення. Це дозволяє експлуатувати обладнання в обмеженому просторі необхідних
лише для під'їзду до платформи з метою завантаження-вивантаження товару та установки станції
управління в будь-якому місці, за бажанням
замовника.
Завантаження-вивантаження
вантажів
може
здійснюватися з одного, двох, трьох сторін на всіх
рівнях зупинки майданчика.
Управління підйомної майданчиком може здійснюватися як на станції управління, так і за допомогою
дистанційних пультів встановлених на різних рівнях.
Система управління пристроєм дозволяє:
- реалізувати будь-яку кількість зупинок (поверхів);
- враховувати різні параметри (робочий час,
кількість циклів, аварійні ситуації та інше.);
- застосовувати різні типи датчиків і попереджуючих
звукових і світлових сигналів;
- реалізовувати різні захисні функції.
Застосовувана система поліспастів дає конструкційним елементам вироби 3-х кратний запас міцності.
Пристрої захисту дозволяють при обриві гідравлічного шлангу зробити плавне опускання підйомної
платформи в нульове положення.
Наявність регулювання висоти підйому дозволяє
встановлювати
верхнє
положення
рухомої
майданчика відповідно до місцевих умов.
Висота стелі верхнього приміщення фактично
обумовлюється габаритами вантажу, що піднімається.
Конструкція пристрою оснащена захисними переміщення вантажів в приміщеннях з обмеженою
огородженнями біля основи майданчика. Додатко- площею - в складах, виробничих цехах, торгових
во можуть встановлюватися захисні огорожі з майданчиках.
блокуванням дверей на всіх рівнях зупинки
майданчика.
Пристрій не вимагає для свого монтажу дренажної
системи і приямка, при великій висоті підйому і
великої вантажопідйомності.
Конструкція
універсального
гідравлічного
підйомного пристрою дозволяє автоматизувати

Технічні характеристики консольних підйомників
• вантажопідйомність до 5000 кг.
• підйомна висота до 16 м.
• максимальна площа платформи до 6х6 м.
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3 ШАХТНІ ПІДЙОМНИКИ
Шахтні підйомники від компанії КИЇВЛІФТ - це
найкраща альтернатива вантажного ліфта. Шахтний
підйомник призначений для вертикального переміщення вантажу всередині шахти. Конструктивно
шахтний підйомник повторює вантажний ліфт, але
при цьому, набагато дешевше ліфта при покупці,
менш витратний в обслуговуванні, не підлягає
обов'язковій реєстрації в органах технічного нагляду. Шахтні підйомники виконуються під замовлення
і можуть мати розміри, які необхідні Споживачеві.
Однак є й відмінності від вантажних ліфтів: в шахтних підйомниках немає управління всередині
кабіни, в них не можна перевозити людей. Також в
шахтних підйомниках, як правило, немає противаги, що дозволяє використовувати площу шахти
максимально. Шахтний підйомник можна встановити практично в будь-якому місці всередині або
зовні будівлі. При цьому використовується те місце,
яке виходить виділити під підйомний пристрій. Компанія КИЇВЛІФТ виготовляє вантажні кабіни шахтних
підйомників з будь-яким кроком - від 500 мм по
ширині і глибині, до кабін розмірами 3000 х 6000 мм
і висотами підйому до 36 метрів (підлога кабіни
розмірами 500 х 500, 1000 х 2000, 1200 х 1800 мм і
так далі). Вантажопідйомність шахтних підйомників
обмежена вантажопідйомністю використання тельфера або лебідки. Основні вантажопідйомності 500
кг, 1000 кг, 1500 кг, 2000 кг, 3000 кг, 5000 кг, 10 000 кг
та ін.

Розміри основи кабіни підйомника
Глибина х Ширина - будь-які в межах від 500 мм
до 6 метрів. Вантажопідйомність від 50 кг до 10 тон.
Розташування приводу підйомника - вгорі або
внизу шахти. Кабіни підйомників можуть бути виконані з одним виходом або з 2-ма виходами
(прохідні), а також з дверима на кабіні або без них.
При цьому двері на поверхах (на шахті) - обов'язкові.
Управління
шахтними
підйомниками
здійснюється тільки на поверхах. При виробництві
шахтних підйомників використовується тільки
сертифікований металопрокат. Всі шахтні підйомники від компанії КИЇВЛІФТ обладнані уловлювачами
від обриву каната. Гарантія на виготовлене обладнання становить не менше 36 місяців (*)
(*) Наявність сервісного обслуговування обов'язково.
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4 РЕСТОРАННІ ПІДЙОМНИКИ
Ресторанний підйомник (інші назви: кухонний підйомник, ліфт ресторанний) - один з видів вантажних
підйомників, що відноситься до малих вантажних ліфтів.
Основне призначення ресторанних підйомників - підйом невеликих за обсягом і вагою вантажів на
підприємствах громадського харчування - в кафе, барах і ресторанах, де зали для відвідувачів знаходяться
на одному поверсі, а кухня розташована на іншому. Установка кухонного підйомника, в такому випадку,
допомагає прискорити обслуговування відвідувачів і полегшити роботу офіціантів.
Крім того, такі підйомники можуть використовуватися на підприємствах, в готелях, медичних установах,
супермаркетах; в бібліотеках, банках, сховищах, а також в котеджах.
Ресторанний підйомник має особливості - кабіна такого підйомника повинна відповідати санітарно-гігієнічним нормам, тому виготовляється з нержавіючої сталі. В цілому ресторанні підйомники схожі за своєю
структурою з підйомниками шахтного типу.
Технічні характеристики:
Підйомники для ресторану мають вантажопідйомність до 250 кг (зазвичай замовляють в межах від
50 до 100 кг). Переважно ресторанні підйомники
застосовують для підйому вантажів на висоту двох
або трьох поверхів, але можливе виготовлення
підйомників з висотою підйому до 30 м. Привід
підйомника - лебідочний або за допомогою
електричної талі.
Широка популярність ресторанних підйомників
пояснюється їх високою ефективністю.

Переваги ресторанних підйомників:
• підвищення ефективності роботи за рахунок
механізації робочих процесів;
• безпеку обладнання зважаючи відповідним
технічним регламентам і санітарно-гігієнічним
нормам;
• відсутність необхідності реєстрації підйомника
в органах технічного нагляду;
• надійність в експлуатації завдяки використанню високоякісних комплектуючих;
• можливість установки не тільки в процесі
будівництва, але і в вже готовому будинку,
доступна ціна.

Ціна ресторанного підйомника залежить від його вантажопідйомності, розмірів і оснащення кабіни, а
також від наявності різних опцій (підсвічування, додаткові полиці, магнітний замок і ін.).
Наша компанія здійснює повний комплекс робіт - проектування, виготовлення, монтаж і обслуговування
ресторанних підйомників.
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5 ДОКЛЕВЕЛЕРИ

Доклевелери (гідравлічні вирівнюючи платформи,
перевантажувальні мости) з поворотною апареллю.
Доклевелер з поворотною апареллю призначений
для забезпечення легкого в'їзду вантажної техніки з
вантажної рампи в кузов автомобіля при навантажувальних чи розвантажувальних роботах.
При включенні доклевелера платформа піднімається до максимальної висоти (задіяні головні
гідроциліндри), апарель розкривається (задіяний
малий гідроциліндр для апарелі). Платформа доклевелера повільно опускається вниз, поки не досягне
кузова вантажівки. Доклевелер готовий до процесу
навантаження чи розвантаження.
Після роботи платформа доклевелери піднімається,
апарель повертається і система приходить у вихідне
положення.
Доклевелери виробництва КИЇВЛІФТ втілюють в собі
найкращі на сьогоднішній день рішення для точної
компенсації різниці в рівнях між вантажною рампою
та автомобілем.
Міцна сталева конструкція з антиковзаючою
платформою легко компенсує різницю в висотах

рампи і автомобіля, навіть якщо навантаження не
розподіляється рівномірно.
Надійна гідравлічна система з 2-ма підйомними
циліндрами і циліндром для апарелі проста в експлуатації, і перш за все, безпечна. Циліндри
доклевелери оснащені автоматичними аварійними
клапанами в підйомних циліндрах. Вони забезпечують фіксацію платформи доклевелера на певній
висоті. Це важливо, наприклад, якщо вантажний
автомобіль від'їжджає в той час, коли вантаж все ще
знаходиться на платформі.
КИЇВЛІФТ
пропонує
доклевелери
декількох
типорозмірів для різних умов експлуатації: різних
висот рампи, вантажної техніки для розвантаження
та завантаження транспортних засобів. Ми також
готові виготовити для Вас доклевелери нестандартних розмірів. Ви завжди зможете отримати детальну
консультацію щодо підбору та застосування доклевелера у наших фахівців.
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6 ДОРОЖНЫЕ БЛОКИРАТОРЫ
Дорожні блокувальники або, як їх ще називають,
загороджувальні перешкоди, розроблені для розміщення на особливо важливих об'єктах енергетики,
військових і цивільних об'єктах, об'єктах інфраструктури, на залізничних переїздах.
Вони можуть входити в комплекс інженерного
захисту периметра будь-якого об'єкта.
Дорожні блокувальники призначені для запобігання несанкціонованого проїзду легких і важких
автомобілів типу Газель, КамАЗ, МАЗ, Урал повною
масою до 40 тонн при русі зі швидкістю до 40 км /
год.
Дорожні блокувальники оснащуються гідравлічним
або електромеханічним приводом з дистанційним
пультом управління. Це дозволяє мінімізувати час
приведення блокувальника в робочий стан, забезпечуючи тим самим високоефективний безпечний
контроль доступу до будь-якого об'єкту.
За способом монтажу можуть бути виготовлені
дорожні блокіратори врізного монтажу і накладні.
Дорожні блокіратори за бажанням Замовника також
можуть оснащуватися необхідними елементами для
впізнання і попередження: світлова та звукова
сигналізація, що сповіщає знаки.

- Швидкість підйому чи опускання дорожнього
блокувальника від 2 секунд.

Можливі місця використання блокувальників:
адміністративні установи;
бізнес-центри;
військові об'єкти;
ядерні та енергетичні об'єкти;
контрольовані автомагістралі і блок-пости;
аеродроми, аеропорти;
морські та річкові порти;
нафтосховища і великі бази;
греблі, мости і тунелі;
торгові центри;
приватні володіння;
платні ділянки доріг;
пішохідні зони;
парки;
площі;
вулиці з тимчасовим обмеженням руху;
місця паркування.
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БЛАНК ЗАМОВЛЕННЯ
1 Вантажопідйомність (500, 1000, 2000, 3000,
)
500, 10000 кг.
2 Тип вантажу, що піднімається
3 Висота підйому Н1 (м)
4 Встановлення підйомника (всередині, зовні будівлі)
4а Глибина приямка Н2 (м)

5 Габаритні розміри платформи
а) А - довжина (мм)
б) В - ширина (мм)
6 Наявність відкидних бортів і їх розміри: (під візки)
7 Огорожа вантажної платформи (матеріал: сітка, суцільне)
8 Кількість зупинок (відстань від рівня землі, м)
а) Перша, м
б) Друга, м
в) Третя, м
9 Розташування електрошафи (на металоконструкції;
) на стіні; ін.)
10 Розташування і кількість пультів управління
11

Звукова або світлова сигналізація руху підйомника (інформує про рух платформою)

ЗАКАЗЧИК (Название организации, контактна особа)
Контактне облича
B

H2

H

H1

А

ДЛЯ НОТАТОК
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Контактні дани

http://kievlift.com.ua
e-mail: kievlift@gmail.com
Тел: +38(066)109-70-70
+38(067)896-03-03
+38(044)599-27-45
Центральний офіс:
03148. м. Київ.
вул. Героїв Космосу 2Б, оф. 15

Найбільші підприємства користуються продукцією
КИЇВЛІФТ.

Устаткування компанії КИЇВЛІФТ працює у всіх
обласних центрах і багатьох містах України.

