
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

STANDARD	EQUIPMENT 	

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

 Hot dip galvanized pla�orms. 

Synchroniza�on system when there is more than 1 system linked to 

each other.  

Mechanical posi�on lock system against hose burst and oil leakage. 

2000 kg li�ing capacity per car for the upper pla�orm, 3000 kg 

movement capacity for the bo�om pla�orms. 

Touch screen PLC control system allows calling the required vehicle 

in one touch. 

Žárově zinkované plechové desky pla�ormy. 

Synchronizační systém mezi auty v případě, že je zde více než 1 systém  

vzájemně propojen na další. 

Mechanické blokovací zařízení polohy pro� zlomení hadice a 

hydraulickému úniku. 

2000 kg S 2000 kg kapacita zdvihu na vozidlo pro horní pla�ormy, 

3000 kg kapacita zdvihu na vozidlo pro spodní pla�ormy. 

PLC-kontrolní systém a so�ware s dotykovou obrazovkou, u 

kterého stačí jedno s�sknu� tlačítka pro vyzvednu� 

požadovaného vozidla. 

OPTIONAL	EQUIPMENT 	

VOLITELNÉ VYBAVENÍ

 Catwalks easy to walk on for driving pla�orms. 

Audible and illuminated warning system.  

Roof covering. 

Outside covering. 

Produc�on possibility for special requirements; more li�ing 
capacity or wider pla�orms etc.

 

Ergonomické speciální zhotovení chodníku na pla�ormě. 

Akus�cký a světelný výstražný systém. 

 Možnost zastřešení. 

Možnost vnějšího opláštění. 

Možnost výroby ve zvláštních velikostech podle osobních 

požadavků, šířka pla�ormy nebo vysoká kapacita zdvihu.
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SVOBODA PARKOVÁNÍ



PRACTICAPARK

TECHNICAL	SPECIFICATION	

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

 Independent and new genera�on parking li� for SUV and Sedan cars. 

Upper pla�orms moves up-down direc�on and lower pla�orms moves right 

- le� direc�ons. When you call upper pla�orm to get your car, lower pla�orm 

moves right or le� site to let upper pla�orm descent.  

Most efficient and correct solu�on for the busy and high ra�ng car parks. 

Possibility to design the system in desired number of modules star�ng from two, 

thus achieving the most economical solu�on. 

No column at entrance level, easy parking.

No need site building for concrete and asphalt ground if there is enough thickness 

concrete. 

User friendly with ergonomic design. 

Due to machine design the system provides op�on to use mul� lines which minimize 

the manoeuvre area. Op�onally you can use lines of Prac�ca, Prac�ca Trio and 

Slider together in one parking area and system. 

Parkovací systém vozidel nové generace, který slouží jako k zaparkování SUV, tak i 

vozidel typu sedan nezávisle na sobě. 

Za�mco se horní pla�ormy pohybují směrem nahoru a dolů, pohybují se spodní 

pla�ormy horizontálně doleva a doprava a vytváří tak prostor, ve kterém se horní 

pla�orma může pohybovat směrem dolů.  

Nejsprávnější a efek�vnější řešení parkování pro rychlé a variabilní parkování v často 

používaných pohyblivých parkovacích domech. 

Díky své osazovací modulární struktuře, ekonomický a efek�vní design, který může 

být používán od minimálně dvojitého modulu rozsahu velikos� ve zvyšujících se 

rozměrech až na požadovaný počet modulů. 

Díky svému designu bez sloupů ve směru vjezdu snadné parkování bez rizika. 

Pokud je k dispozici dostatečně silná vrstva betonu, je montáž možná bez nutnos� 

speciálních stavebních prací. V opačném případě musí být provedeno speciální 

ukotvení. 

Díky umístění zdvihacího zařízení, je snadný přístup do vašeho vozidla. 

Víceřadá, integrovaná možnost použi�, která minimalizuje potřebu prostoru pro 

pohyb a �m nabízí více parkovací plochy. Prac�ca-, Prac�ca Trio- a Slider-řady 

mohou být společně použity ve víceřadých systémech. 

TECHNICAL	INFORMATION	
TECHNICKÉ ÚDAJE 

Explanation Vysvětlivky Practica-4 Practica-6 Practica-10 

Clearence Height Vzdálenost od stropu H1 350 cm-430 cm 350 cm-430 cm 350cm-430cm 

Lower Deck Clearence Height Vzdálenost od stropu spodního patra H 165 cm-200 cm 165 cm-200 cm 165 cm-200 cm 

Total Length Celková délka L1 540 - 560 cm 540 - 560 cm 540 - 560 cm 

Platform Length Délka platformy L 490 cm-515 cm 490 cm-515 cm 490 cm-515 cm 

Platform Width Šířka platformy W 220 cm-230 cm 220 cm-230 cm 220 cm-230 cm 

TotalWidth Celková šířka W1 1089 cm 1610 cm 2650 cm 

Lifting Capacity Kapacita zdvihu 2000 kg 2000 kg 2000 kg 

Vehicle Wait Time Max. Max. doba čekání vozidla 75 sec. 75 sec. 75 sec. 

Motor Motor 5,5 kw / 3 fáze 5,5 kw / 3 fáze 5,5 kw / 3 fáze 

TECHNICAL	DRAWING 
TECHNICKÝ VÝKRES 

H 

W1 
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