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VÝKONNÁ

A SPOLEHLIVÁ
ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ

VÝKONNÁ

A SPOLEHLIVÁ
ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ

Stavební výtahy / Průmyslové výtahy
Ex proof výtahy / Nákladní výtahy
Pracovní plošiny / Závěsné lávky

CELOSVĚTOVÁ PŮSOBNOST
KANADA / USA / SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ / AUSTRÁLIE /
RUSKO / TURECKO / DÁNSKO / ITÁLIE / FRANCIE / VIETNAM / BELGIE / NĚMECKO / NIZOZEMSKO / POLSKO / RAKOUSKO / ŠVÝCARSKO / NORSKO / FINSKO / BULHARSKO
/ ESTONSKO / CHORVATSKO / EVROPSKÁ UNIE / IRSKO
/ MAĎARSKO / IZRAEL / JAPONSKO / MALTA / RUMUNSKO / SLOVENSKO / SLOVINSKO / ŠPANĚLSKO / ŠVÉDSKO
/ ÁZERBÁJDŽÁN / BANGLADÉŠ / BĚLORUSKO / BRAZÍLIE /
CHILE / EGYPT / FILIPÍNY / QATAR / INDIE / INDONÉSIE /
IRÁN / JAR / KOREA / MALAJSIE / LIBANON / MALEDIVY /
MAROKO / MEXICO / OMÁN / PANAMA / PERU / PUERTO
RICO / ROVNÍKOVÁ GUINEA / SAUDSKÁ ARÁBIE / SINGAPUR / SRBSKO / UKRAJINA…

VÝKONNÁ A SPOLEHLIVÁ

ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ

Již více než 60 let vyvíjíme, vyrábíme, prodáváme, instalujeme a servisujeme zdvihací techniku
po celém světě. Během této doby jsme se zařadili mezi špičku světové produkce a to zejména
tam, kde se upřednostňuje provozní spolehlivost
a výdrž.
V našem moderním, robotizovaném provozu,
ctíme tradiční osvědčené postupy a používáme
pouze vysoce kvalitní díly. V tomto provozu se
zabýváme i výrobou ocelových konstrukcí, obráběním, laserovým dělením materiálu a jinou
zakázkovou strojírenskou výrobou.

Námi navrhované technické řešení plně vychází
vstříc požadavkům a přáním našich zákazníků.
Po dokončení projektu kompletně proškolíme
obsluhu a servisní týmy a i nadále jsme vám plně
k dispozici.
Našimi klienty je velmi oceňovaná naše celosvětově působící prodejní a servisní síť i dlouhodobá
a rychlá dostupnost náhradních dílů.
Zvolte pro svůj projekt společnost Stros - získáte
jedinečný zdroj globálních zkušeností i partnera,
na kterého se můžete plně spolehnout.

Directive No. 2006/42/EC
ISO 9001
EN 1090-2 EXC2
EN ISO 3834-2

Výrobky NOV, WP, ZL jsou z hlediska legislativy EU
strojní zařízení, kde je prováděno posouzení shody
s technickými požadavky dle směrnice Evropského
parlamentu a Rady č. 2006/42/ES.
Na zdvihací strojní zařízení ﬁrmy STROS se vztahují
technické a bezpečnostní požadavky dané harmonizovanou evropskou technickou normou: NOV = EN
12159 - Stavební výtahy pro dopravu osob a materiálu
se svisle vedenými klecemi; WP = EN 1495 – Stožárové
šplhací pracovní plošiny; ZL = EN 1808 - Dočasné závěsné plošiny.

Klientský portál

Facebook.com/stros.cz

Youtube.com

STAVEBNÍ VÝTAHY
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VÝHODY:
Možnost provozu dvou výtahových
klecí na jednom stožáru.
Robustní a velmi odolné
Dlouhá životnost v drsných
podmínkách
Bezpečné a spolehlivé

POHONNÁ JEDNOTKA:
Pohonná jednotka se skládá ze dvou
až tří kuželočelních převodovek osazených brzdovými elektromotory.
Ozubené pastorky pohonné jednotky
zabírají do hřebene připevněného ke
stožáru. Pohony výtahu mohou být
řízeny frekvenčním měničem, který
zlepšuje jízdní vlastnosti. Pohonná
jednotka je obvykle umístěna nad
klecí výtahu, její umístění je ale možné
i uvnitř výtahové klece.

ZACHYCOVAČ:
Zachycovač je důležitá a spolehlivá komponenta, která zastaví klec výtahu, pokud
přesáhne jmenovitou rychlost při jízdě
dolů. Zachycovač patří k základním bezpečnostním prvkům každého výtahu.

NAPÁJENÍ:

Nosnost:

1 300 - 3 600 kg

Rychlost:

0 - 90 m/min.

Max. výška zdvihu:
Stavební výtahy představují efektivní a bezpečný způsob přepravy materiálu i osob
na staveništích. Naše výrobky reprezentují
v tomto oboru špičku na trhu.
Hlavní důvody úspěchu a oblíbenosti našich výrobků jsou: dlouhá životnost a vynikající odolnost výtahů díky prvotřídním
materiálům a komponentům, využívání
řady bezpečnostních prvků, moderní vyspělé technologie, neustálý vývoj, vysoká výkonnost a v neposlední řadě možnost úpravy
výtahů podle speciﬁckých požadavků klienta.
Na stavební výtahy ﬁrmy STROS se vztahují zejména technické a bezpečnostní požadavky dané harmonizovanou evropskou
technickou normou: EN 12159.

350 m
MODULÁRNÍ KONSTRUKCE
VÝTAHOVÝCH KLECÍ
Kostra klece je tvořena modulárním systémem, který tvoří střední díl klece a k němu
přišroubované dveřní panely. Tento systém
umožňuje snadnou výměnu dveřního panelu a změnu délky klece přidáním nebo výměnou prodlužovacího nástavce.
Kromě vstupních a výstupních dveří může
být klec vybavena třetími dveřmi v dlouhé
straně pro nakládání pomocí vysokozdvižného vozíku.

Napájení výtahu obstarává ve většině
případů vlečný kabel. Který je napínán
kabelovým vozíkem na samostatné
dráze nebo kabelovým vozíkem umístěným pod klecí. Vlečný kabel je jištěn
kabelovými vodítky, které zabraňují
jeho vychýlení za silného větru. Dalším
způsobem napájení stavebních výtahů
je pomocí trolejového vedení.

VÍCE INFORMACÍ:

Dvoustožárové

STAVEBNÍ VÝTAHY

9
VÝHODY DVOUSTOŽÁROVÝCH
STAVEBNÍCH VÝTAHŮ:
Možnost dosažení velkých rozměrů
a nosností
Robustní a velmi odolné
Dlouhá životnost v drsných
podmínkách
Bezpečné a spolehlivé

POHONNÁ JEDNOTKA:
Pohonné jednotky se skládají ze dvou
kuželočelních převodovek osazených
brzdovými elektromotory. Ozubené
pastorky pohonné jednotky zabírají
do hřebene připevněného ke stožáru.
Pohony výtahu mohou být řízeny frekvenčním měničem, který zlepšuje
jízdní vlastnosti. Pohonná jednotka je
obvykle umístěna nad klecí výtahu.
Dvoustožárové stavební výtahy jsou
vybaveny dvojicí pohonných jednotek.
Synchronizovaný pohyb obou stran
výtahové klece zajišťuje spojovací
hřídel.

ZACHYCOVAČ:
Zachycovač je důležitá a spolehlivá komponenta, která zastaví klec výtahu, pokud
přesáhne jmenovitou rychlost při jízdě
dolů. Zachycovač patří k základním bezpečnostním prvkům každého výtahu.

Nosnost:

až 6 000 kg

Rychlost:

0 - 70 m/min.

Max. výška zdvihu:
Stavební dvoustožárové výtahy představují
efektivní a bezpečný způsob přepravy materiálu i osob na staveništích. Naše výrobky
reprezentují v tomto oboru špičku na trhu.
Hlavní důvody úspěchu a oblíbenosti našich
výrobků jsou: dlouhá životnost a vynikající
odolnost výtahů díky prvotřídním materiálům
a komponentům, využívání řady bezpečnostních prvků, moderní vyspělé technologie, neustálý vývoj, vysoká výkonnost a v neposlední
řadě možnost úpravy výtahů podle speciﬁckých požadavků klienta.
Na stavební výtahy ﬁrmy STROS se vztahují zejména technické a bezpečnostní požadavky dané harmonizovanou evropskou
technickou normou: EN 12159.

350 m
MODULÁRNÍ KONSTRUKCE
VÝTAHOVÝCH KLECÍ
Kostra klece je tvořena modulárním systémem, který tvoří střední díl klece a k němu
přišroubované dveřní panely. Tento systém
umožňuje snadnou výměnu dveřního panelu a změnu délky klece přidáním nebo výměnou prodlužovacího nástavce.
Kromě vstupních a výstupních dveří může
být klec vybavena třetími dveřmi v dlouhé
straně pro nakládání pomocí vysokozdvižného vozíku.

NAPÁJENÍ:
Napájení výtahu obstarává ve většině
případů vlečný kabel. Který je napínán
kabelovým vozíkem na samostatné
dráze nebo kabelovým vozíkem umístěným pod klecí. Vlečný kabel je jištěn
kabelovými vodítky, které zabraňují
jeho vychýlení za silného větru. Dalším
způsobem napájení stavebních výtahů
je pomocí trolejového vedení.

VÍCE INFORMACÍ:

PRŮMYSLOVÉ VÝTAHY

Průmyslové aplikace / Výbušná prostředí
Prašná a abrazivní prostředí / Korozivní prostředí
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VÝHODY:
Možnost dosažení velkých rozměrů
a nosností
Robustní a velmi odolné
Dlouhá životnost v drsných podmínkách
Bezpečné a spolehlivé
Výroba přesně dle požadavků zákazníka
Možnost výroby pro prostředí
s teplotami až -40 °C
Možnost výroby pro prostředí
s výbušnou atmosférou (EX)

POHONNÁ JEDNOTKA:
Pohonná jednotka se skládá ze dvou až
tří kuželočelních převodovek osazených
brzdovými elektromotory. Ozubené
pastorky pohonné jednotky zabírají
do hřebene připevněného ke stožáru.
Pohony výtahu mohou být řízeny frekvenčním měničem, který zlepšuje
jízdní vlastnosti. Pohonná jednotka je
obvykle umístěna nad klecí výtahu, její
umístění je ale možné i pod klecí nebo
uvnitř výtahové klece.

ZACHYCOVAČ:

Nosnost:

400 - 3 600 kg

Rychlost:

0 - 90 m/min.

Max. výška zdvihu:
Průmyslové jednostožárové výtahy představují efektivní a bezpečný způsob přepravy
materiálu i osob v průmyslových objektech.
Naše výrobky reprezentují v tomto oboru
špičku na trhu.
Průmyslové dvoustožárové výtahy jsou
z hlediska legislativy EU strojní zařízení,
kde je prováděno posouzení shody s technickými požadavky dle směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2006/42/ES.
Bezpečnostní požadavky jsou voleny s přihlédnutím k evropské harmonizované normě: ČSN EN 81-20.
Hlavní důvody úspěchu a oblíbenosti našich
výrobků jsou: dlouhá životnost a vynikající
odolnost výtahů díky prvotřídním materiálům

350 m
a komponentům, využívání řady bezpečnostních prvků, moderní vyspělé technologie, neustálý vývoj, vysoká výkonnost a v neposlední
řadě možnost úpravy výtahů podle speciﬁckých požadavků klienta.

KONSTRUKCE DLE POŽADAVKŮ
ZÁKAZNÍKA:
Průmyslové výtahy STROS jsou projektovány a vyráběny přesně dle požadavků zákazníka. Možnost nadstandardních rozměrů
a nosností.

Zachycovač je důležitá a spolehlivá komponenta, která zastaví klec výtahu, pokud
přesáhne jmenovitou rychlost při jízdě
dolů. Zachycovač patří k základním bezpečnostním prvkům každého výtahu.

NAPÁJENÍ:
Napájení výtahu obstarává ve většině
případů vlečný kabel, který je veden
kabelovým vozíkem na samostatné
dráze nebo kabelovým vozíkem umístěným pod klecí. Vlečný kabel je jištěn
kabelovými vodítky, které zabraňují
jeho vychýlení za silného větru.

VÍCE INFORMACÍ:

DVOUSTOŽÁROVÉ

PRŮMYSLOVÉ VÝTAHY

Průmyslové aplikace / Výbušná prostředí
Prašná a abrazivní prostředí / Korozivní prostředí
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VÝHODY:
Možnost dosažení velkých
rozměrů a nosností
Robustní a velmi odolné
Dlouhá životnost v drsných podmínkách
Bezpečné a spolehlivé
Výroba přesně dle požadavků zákazníka
Možnost výroby pro prostředí
s teplotami až -40 °C
Možnost výroby pro prostředí
s výbušnou atmosférou (EX)

POHONNÁ JEDNOTKA:
Pohonné jednotky se skládají ze dvou
kuželočelních převodovek osazených
brzdovými elektromotory. Ozubené
pastorky pohonné jednotky zabírají
do hřebene připevněného ke stožáru.
Pohony výtahu mohou být řízeny frekvenčním měničem, který zlepšuje
jízdní vlastnosti. Pohonná jednotka je
obvykle umístěna nad klecí výtahu.
Dvoustožárové stavební výtahy jsou
vybaveny dvojicí pohonných jednotek.
Synchronizovaný pohyb obou stran výtahové klece zajišťuje spojovací hřídel.

ZACHYCOVAČ:

Nosnost:

až 5 000 kg

Rychlost:

0 - 70 m/min.

Max. výška zdvihu:
Průmyslové dvoustožárové výtahy představují efektivní a bezpečný způsob přepravy
materiálu i osob v průmyslových objektech.
Naše výrobky reprezentují v tomto oboru
špičku na trhu.
Průmyslové dvoustožárové výtahy jsou
z hlediska legislativy EU strojní zařízení,
kde je prováděno posouzení shody s technickými požadavky dle směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2006/42/ES.
Bezpečnostní požadavky jsou voleny s přihlédnutím k evropské harmonizované normě: ČSN EN 81-20.
Hlavní důvody úspěchu a oblíbenosti našich výrobků jsou: dlouhá životnost a vynikající odolnost výtahů díky prvotřídním

350 m
materiálům a komponentům, využívání řady
bezpečnostních prvků, moderní vyspělé technologie, neustálý vývoj, vysoká výkonnost
a v neposlední řadě možnost úpravy výtahů
podle speciﬁckých požadavků klienta.

KONSTRUKCE DLE POŽADAVKŮ
ZÁKAZNÍKA
Průmyslové výtahy STROS jsou projektovány a vyráběny přesně dle požadavků zákazníka. Možnost nadstandardních rozměrů
a nosností.

Zachycovač je důležitá a spolehlivá komponenta, která zastaví klec výtahu, pokud
přesáhne jmenovitou rychlost při jízdě
dolů. Zachycovač patří k základním bezpečnostním prvkům každého výtahu.

NAPÁJENÍ:
Napájení výtahu obstarává ve většině
případů vlečný kabel, který je napínán
kabelovým vozíkem na samostatné
dráze nebo kabelovým vozíkem umístěným pod klecí. Vlečný kabel je jištěn
kabelovými vodítky, které zabraňují
jeho vychýlení za silného větru. Dalším
způsobem napájení stavebních výtahů
je pomocí trolejového vedení.

VÍCE INFORMACÍ:

EX-PROOF

Speciální průmyslové výtahy
do výbušného prostředí
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VÝHODY:
Možnost dosažení velkých rozměrů
a nosností
Robustní a velmi odolné
Dlouhá životnost v drsných podmínkách
Bezpečné a spolehlivé
Výroba přesně dle požadavků zákazníka
Možnost výroby pro prostředí
s teplotami až -40 °C

POHONNÁ JEDNOTKA:
Pohonné jednotky se skládají ze dvou
kuželočelních převodovek osazených
speciálními brzdovými elektromotory do
výbušného prostředí. Ozubené pastorky
pohonné jednotky zabírají do hřebene
připevněného ke stožáru. Pohony výtahu
mohou být řízeny frekvenčním měničem,
který zlepšuje jízdní vlastnosti. Pohonná
jednotka je obvykle umístěna nad klecí
výtahu, její umístění je ale možné i uvnitř
výtahové klece. Dvoustožárové průmyslové výtahy do výbušného prostředí jsou
vybaveny dvojicí pohonných jednotek.
Synchronizovaný pohyb obou stran
výtahové klece zajišťuje spojovací hřídel.

ZACHYCOVAČ:
Zachycovač je důležitá a spolehlivá komponenta výtahu, která zastaví klec výtahu,
pokud přesáhne jmenovitou rychlost při
jízdě dolů. Zachycovač patří k základním
bezpečnostním prvkům každého výtahu.

Nosnost:

500 - 5 000 kg

Rychlost:

0 - 40 m/min.

Max. výška zdvihu:

350 m

EX-Proof výtahy představují efektivní a bezpečný způsob přepravy materiálu i osob
v průmyslových objektech s nebezpečím
vzniku výbušné atmosféry. Naše výrobky
reprezentují v tomto oboru špičku na trhu.

a komponentům, využívání řady bezpečnostních prvků, moderní vyspělé technologie, neustálý vývoj, vysoká výkonnost a v neposlední
řadě možnost úpravy výtahů podle speciﬁckých požadavků klienta.

Na zdvihací zařízení ﬁrmy STROS pro potenciálně výbušná prostředí se vztahují zejména technické a bezpečnostní požadavky dané směrnicí
Evropského parlamentu: 2014/34/EU.

KONSTRUKCE DLE POŽADAVKŮ
ZÁKAZNÍKA

Hlavní důvody úspěchu a oblíbenosti našich
výrobků jsou: dlouhá životnost a vynikající
odolnost výtahů díky prvotřídním materiálům

Průmyslové výtahy STROS jsou projektovány a vyráběny přesně dle požadavků zákazníka. Možnost nadstandardních rozměrů
a nosností.

NAPÁJENÍ:
Napájení výtahu obstarává ve většině
případů vlečný kabel. Který je napínán
kabelovým vozíkem na samostatné
dráze nebo kabelovým vozíkem umístěným pod klecí. Vlečný kabel je jištěn
kabelovými vodítky, které zabraňují
jeho vychýlení za silného větru.
Standardy: Machinery Directive
2006/42/EC; ASME A17.1-2016/CSA
B44-2016 (USA, Canada)
Elektro standardy: NEC 500 (USA); ATEX

VÍCE INFORMACÍ:

PRACOVNÍ PLOŠINY
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VÝHODY:
Možnost používání jako volně
stojících i kotvených k budovám
Skládáním pracovních plošin se
dá dosáhnout velkých pracovních
prostorů
Možnost rozšířeni pracovní plošiny
Bezpečné, odolné a spolehlivé
Možnost poháněné zadní nápravy
Snadná montáž a pohyb po staveništi

POHONNÁ JEDNOTKA:
Pohonné jednotky se skládají ze dvou
kuželočelních převodovek osazených
speciálními brzdovými elektromotory.
Ozubené pastorky pohonné jednotky
zabírají do hřebene připevněného ke
stožáru.

ZACHYCOVAČ:
Zachycovač je důležitá a spolehlivá
komponenta pracovních plošin, která
zastaví plošinu, pokud přesáhne jmenovitou rychlost při jízdě dolů. Zachycovač patří k základním bezpečnostním
prvkům.

Nosnost:

až 3 000 kg

Pracovní prostor (šířka / délka):
Max. výška:

1,6 m / 29,3 m

22 m (volně stojící) / 150 m (kotvené)

Pracovní plošiny WP nacházejí své uplatnění zejména ve stavebnictví pro montážní,
natěračské, údržbové a jiné práce. Pro pohyb po stavbě mohou být vybaveny říditelným podvozkem. Modely s nosností 2 a 3 t
mohou být navíc vybaveny poháněnou zadní nápravou. Plošiny lze používat jako volně
stojící nebo kotvené do budovy. Spojováním plošin a provozem na dvou stožárech
lze dosáhnout pracovního prostoru o délce
téměř 30 metrů. Naše výrobky reprezentují
v tomto oboru špičku na trhu.
Na zdvihací zařízení ﬁrmy STROS se vztahují zejména technické a bezpečnostní požadavky dané evropskou technickou normou:
EN 1495.

Hlavní důvody úspěchu a oblíbenosti našich
výrobků jsou: dlouhá životnost a vynikající
odolnost plošin díky prvotřídním materiálům
a komponentům, využívání řady bezpečnostních prvků, moderní vyspělé technologie, neustálý vývoj, vysoká výkonnost a v neposlední
řadě možnost úpravy plošin podle speciﬁckých požadavků klienta.

NAPÁJENÍ:
Napájení výtahu obstarává vlečný
kabel, který je ukládán do prostoru
pod pracovní plošinou.

VÍCE INFORMACÍ:

NÁKLADNÍ VÝTAHY
A ALULIFTY
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VÝHODY VÝTAHU:
Možnost dosažení velkých nosností
a dopravních výšek; robustní a velmi
odolné; dlouhá životnost v drsných
podmínkách.

POHONNÁ JEDNOTKA VÝTAHU:
Pohonné jednotky se skládají ze dvou
kuželočelních převodovek osazených
speciálními brzdovými elektromotory.
Ozubené pastorky pohonné jednotky
zabírají do hřebene připevněného ke
stožáru. Pohony výtahu jsou řízeny
frekvenčním měničem, který zlepšuje
jízdní vlastnosti.

ZACHYCOVAČ VÝTAHU:
Zachycovač je důležitá a spolehlivá komponenta pracovních plošin, která zastaví
plošinu, pokud přesáhne jmenovitou
rychlost při jízdě dolů. Zachycovač patří
k základním bezpečnostním prvkům.

NAPÁJENÍ VÝTAHU:
Napájení nákladního výtahu obstarává vlečný kabel, který je napínán kabelovým vozíkem na samostatné dráze
nebo kabelovým vozíkem umístěným
pod klecí. Vlečný kabel je jištěn kabelovými vodítky, které zabraňují jeho
vychýlení za silného větru.

VÝHODY ALULIFTU:
Hliníkové provedení, snadná a rychlá
montáž, stavebnicový systém, připojení na běžnou domovní síť 230 V.

Nákladní výtah / Alulift
Nosnost:

2 000 kg / 200 kg

Rychlost:

až 40 m/min. / až 25 m/min.

Max. výška zdvihu:
Nákladní výtahy slouží k rychlé, ekonomické
a bezpečné vertikální přepravě materiálu ve
stavebnictví i v průmyslových provozech.
Nákladní výtahy mají přepravní kapacitu až do
2 tun. Pro přepravu nákladu do 200 kg je určen
výtah Alulift, který lze snadno sestavit a je možné ho napájet ze standardní 230 V zásuvky.
Vyrábíme pro vás technologie, které šetří
váš čas, umožňují snižovat režijní náklady,
zvyšovat produktivitu a zlepšovat bezpečnost práce. K výrobě používáme pouze pev-

až 350 m / až 60 m
nostní ocel, která disponuje mnohonásobně
lepšími vlastnostmi než obyčejné materiály,
čímž výtahy dosahují zejména vyšší životnosti a bezpečnosti.
Hlavní důvody úspěchu a oblíbenosti našich
výrobků jsou: dlouhá životnost a vynikající
odolnost plošin díky prvotřídním materiálům
a komponentům, využívání řady bezpečnostních prvků, moderní vyspělé technologie, neustálý vývoj, vysoká výkonnost a v neposlední
řadě možnost úpravy plošin podle speciﬁckých požadavků klienta.

POHONNÁ JEDNOTKA ALULIFTU:
Pohonná jednotka se skládá z lanového navijáku, převodovky a brzdového
elektromotoru.

NAPÁJENÍ ALULIFTU:
Pohonná jednotka Aluliftu je napájena
ze standardní zásuvky 230 V/16 A.

VÍCE INFORMACÍ:

ZÁVĚSNÉ LÁVKY

VÝHODY:
Stavebnicový systém
Maximální délka až 12 m
Standardní vyložení až 2,1 m
Bezpečné, odolné a spolehlivé
Snadná montáž a nenáročný provoz

POHON:
Pohon lávky je zajištěn dvojicí pohonných jednotek belgické ﬁrmy Power
Climber vybavených v souladu s ČSN
EN 1808:
• Přetěžovací pojistkou
• Rychlostním zachycovačem
• Zachycovačem volného lana
• Nouzovým ručním sjížděním
• Zařízením kontrolující náklon
• Koncovým spínačem

NAPÁJENÍ:

Nosnost:
Max. délka:
Závěsné lávky přináší jednoduché a efektivní řešení přístupu při údržbě a opravách budov. Díky dlouhodobým zkušenostem jsme
vyvinuli vysoce bezpečný modulový systém,
který umožňuje snadno a rychle přizpůsobit rozměry a tvar lávky přesně podle vašich
aktuálních potřeb.

až 1 140 kg
až 12 m
Lávky jsou zkonstruovány stavebnicově tak,
aby bylo možno sestavit libovolnou délku
v rozsahu 2 až 12 metrů.

Napájení výtahu obstarává vlečný kabel.

VÍCE INFORMACÍ:

VYBRANÉ REFERENCE
1
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1/ NOV 2032 UP F7, 1700 kg / 320 m, 3rd Bosphorus Bridge, Istanbul, Turkey
2/ NOV 2738 UP3 F5, 162 m, Baku, Azerbaijan
3/ HS-450-F4 ULA DELTA, 450 kg / 56 m, Cape Canaveral, NASA, USA
4/ 1x NOV 2032 UP F9-II - 160 m / 3x NOV 3242 UP F9-II - 280 m / 2x NOV 2032 UP F9- / II - 190 m, 4x NOV 3242 UP F9-II - 280 m, Moscow, Russia
5/ NOV 1623 F3, 20 m, Galati Port, Romania
6/ HS-1000-F4, 1000 kg / 50 m, Horse Mesa Dam, Arizona, USA
7/ NOV 3242 UFC9, 3200 kg / 234 m, Ice Condos, Toronto, Canada
8/ NOV 1524 UP F „Mobile“, 1500 kg / 17 m, Canadian Navy, Halifax, Canada
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STROS - Sedlčanské strojírny, a. s.
Strojírenská 791, 264 01 Sedlčany
Česká Republika

RECEPCE

T: +420 318 842 111
SEKRETARIÁT

T: +420 318 842 338
OBCHODNÍ ODDĚLENÍ

T: +420 318 842 374
E-mail: info@stros.cz
www.stros.cz

Klientský portál
www.stros.cz/client-portal

Facebook.com/stros.cz

Youtube.com

