
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STANDARD	EQUIPMENT
	

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

 

OPTIONAL	EQUIPMENT	

VOLITELNÉ VYBAVENÍ

Hot dip galvanized pla�orms. 

Hydraulic and mechanic synchroniza�on system. 

In common use minimum 3, maximum 8 group type electro - 

hydraulic power pack unit. 

Locked key - switch with emergency stop in dead's man's 

control. 

2500kg li�ing capacity. 

Electro-magne�c mechanic posi�on locker controls with a fully 

automa�c bu�on. 

Mechanical posi�on lock system against hose burst and oil 

leakage. 

Žárově zinkované plechové desky pla�ormy. 

Hydraulický a mechanický synchronizační systém. 

Společné používání minimálně 3, maximálně 8 typů skupin, 

elektrohydraulický pohonný agregát, elektrický instalační a 

řídicí systém. 

Tlačítkem nouzového zastavení vybavený kontrolní 

mechanismus ve stylu push-to-go, pull-to-stop. 

2500 kg kapacita zdvihu. 

Elektromagne�cká mechanická blokace polohy, která 

umožňuje řízení pomocí plně automa�ckého tlačítka. 

Mechanické blokovací zařízení polohy pro� zlomení hadice a 

hydraulickému úniku. 

Hot Dip galvanized for all steel parts. 

Vehicle detec�on sensor. 

Audible and illuminated warning system. 

Produc�on possibility for special requirements; more li�ing 

capacity or wider pla�orms etc. 

Separate hydraulic power pack, electric and control system for 

each unit. 

Kompletně žárově zinkovaná vrstva ocelových komponent. 

Senzor zaznamenávání vozidla. 

Akus�cký a světelný výstražný systém. 

Možnost výroby ve zvláštních velikostech podle osobních 

požadavků, šířka pla�ormy nebo vysoká kapacita zdvihu. 

Individuální elektrohydraulický pohonný agregát, elektrický 

instalační a řídicí systém.

mhkonstrukce.com

NEJRYCHLEJŠÍ ZPŮSOB, JAK ZDVOJIT

STÁVAJÍCÍ PARKOVACÍ STÁNÍ



OPTILIFT  

 

TECHNICAL	SPECIFICATION	 TECHNICKÉ VLASTNOSTI

The modest and quick solu�on for increasing capacity in 

specially closed areas and car parks that have limited headway. 

The most popular design that make double your exis�ng parking area without pit. 

Revolu�onary design supply to park 2 sedan car even minimum 270 cm headway. 

No need any site building for concrete and asphalt ground. 

Nejsmysluplnější a nejrychlejší řešení pro rozšíření parkovacích kapacit, 

především v uzavřených parkovacích domech s omezenou výškou stropu. 

Nejoblíbenější design, který zdvojnásobí spojením Vaše stávající parkoviště, aniž 

byste potřebovali jámu. 

Revoluční design, který umožňuje zaparkování 2 sedanů dokonce při minimální 

výšce stropu 270 cm. 

Montáž na železobeton nebo asfaltovou podlahu bez nutnos� speciálních 

stavebních prací.

 
TECHNICAL	DRAWING	
TECHNICKÝ VÝKRES

TECHNICAL	INFORMATION	
TECHNICKÉ ÚDAJE 

Explanation Vysvětlivky OptiLift 

Clearence Height Vzdálenost od stropu H 270 - 315 cm 

Platform Length Délka platformy L 350 cm 
Min. Distance from Wall Min. vzdálenost od 

stěny 
L1 50 cm 

Inner Width Vnitřní šířka W1 184 - 200 cm 

Total Width Celková šířka W 234 -250 cm 

Lifting Capacity Kapacita zdvihu 2500 kg 

Lifting Speed Rychlost zdvihu 36 sec. 

Motor Motor 2,6 kw / 3 fáze 

Total Weight (Unloaded) Celková hmotnost (prázdné) 910 kg 
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