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Všeobecně 

Transportní plošiny  MP50 

Osoby, které jsou na plošině s nákladem, budou bezpečně 

dopraveny na požadovanou úroveň. Kombinovaná přeprava 

osob a nákladu je velmi ekonomická, protože okamžitě po 

dojetí do stanice může obsluha začít manipulovat s nákladem. 

Tento typ transportu také preventivně zabezpečuje náklad 

během vlastní přepravy. Transportní plošina MP50 má nosnost 

500kg, včetně max. 3 osob. Protože plošina  MP50 je 

konstruovaná v souladu se směrnicí CE 89/37  
pro strojní zařízení, není třeba tak, jako u všech osobních 

výtahů, provádět všechny inspekční prohlídky dozorované 

notifikovanou osobou při každé změně umístění. Jedná se o 

variantu, která v důsledku podstatně snižuje náklady. Další 

výhodou je, že pouze otočením klíčku se změní na standardní 

nákladní stavební výtah. Toto všechno z MP50 činí výjimečné 

multifunkční zařízení pro potřeby staveniště. 

 

Osobo-nákladní výtah PT500 

Osobní výtah PT500 splňuje normu EN12159 ve znění 

pozdějších předpisů a jako takový je certifikovaný v zemích 

Beneluxu a některých evropských zemích. Jedná se o 

ekonomicky skvělou alternativu k plnohodnotným osobním 

výtahům, obzvláště v případě staveb nižšího rozsahu. Ve 

většině evropských zemí je uzákoněno, že u staveb vyšších než 

15m je třeba řešit dopravu osob. Náš PT500 s nosností 500kg a 

rychlostí zdvihu 24m/min je řešením. Dlouhé předměty, jako 

např. trubky lešení, je možné bezpečně přepravovat díky 

otvoru ve stropě. 

Jednotnost 

MP50, PT500 

De Jong vytvořil několik variant zařízení MP50 a PT500, a také 

nákladního výtahu AT50/75 za použití stejných komponent, jako 

např. stožárových dílů, kabelových vodítek, kotevních konzol a 

vstupních bran. Tato jednotnost komponent je důležitým 

faktorem při volbě způsobu vertikální dopravy. Investice do 

dobře řešených a kvalitních zařízení De Jong tak bude využita s 

maximálním efektem. 



  

Dlouhá životnost, operativnost a spolehlivost 

� Stabilní a robustní konstrukce 

� Konstruováno v souladu se všemi platnými standardy a 

kvalitou danou značkou De Jong. 

� Plně žárově zinkováno 

� Všechny kladky jsou vyrobeny z vysoce kvalitního nylonu, 

který garantuje bezhlučný a tichý provoz 

 

Bezpečnost 

� Odstředivá brzda chrání před neřízeným pádem plošiny. 

Brzda se aktivuje při dosažení 1,2 až 1,4násobku 

nominální sestupné rychlosti 

� Při pohybu směrem dolů plošina automaticky zastaví ve 

výšce 2m. Tím jsou ochráněny osoby i předměty, které by 

se dostaly pod plošinu 

� Poloha zastavení v patře je přesně nastavitelná 

� Všechny plošiny jsou vybaveny standardními prvky, které 

jí zaručují kompatibilitu s dalším rozšířením o vstupní 

brány, nákladové rampy a další úrovně. 

TRANSPORTNÍ PLOŠINY MP50 

OSOBONÁKLADNÍ VÝTAH PT500 

Systém ovládání transportní plošiny/osobního výtahu 

Ovládat MP50 a PT500 je možné velmi jednoduše 

z plošiny pomocí tlačítek. Spouští se přidržením. 

Nastavitelné spínače zajišťují přesnou úroveň 

zastavení. 

 

Systém ovládání standardního stavebního výtahu 

MP50 a PT500 je možné použít také jako výhradně 

nákladní stavební výtah. Klíčem ovládaný přepínač, 

umístěný na hlavním panelu plošiny, je přepnut na 

ovládání z ovládacího panelu na základním stroji. To 

způsobí i změnu způsobu ovládání tlačítek. Spouští se 

dotykem. 

V případě použití zařízení jako stavebního výtahu se nabízí 

možnost instalovat na všech úrovních ovládací panely 

s tlačítkem pro odesílání plošiny směrem dolů.  

 

Montáž 

Stožár AT50/75 je možné prodloužit přímo z plošiny. 

Stožárové díly jsou 1,5m dlouhé a díky nezaměnitelným 

stranám jsou snadno spojitelné. Na vozíku plošiny je spínač, 

který detekuje přítomnost ozubeného hřebenu. Tento spínač 

zabraňuje vyjetí vozíku plošiny ze stožáru. Při montáži se 

používá přídavný ovládací panel, který umožňuje lepší 

manipulaci s plošinou při stavbě výtahu. Pro prodloužení 

stožáru doporučujeme použít jeřábek z volitelného 

příslušenství. Práce s ním je mnohem bezpečnější, jednodušší 

rychlejší. Pro spojení každého dílu stožáru se použijí 3 šrouby 

s maticemi. 
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  MP50 PT500 

 

Jmenovitá nosnost kg 500 500 

Rozměry plošiny cm 150x150 150x150 

Max. výška bez kotvení m 0 0 

Max. výška stožáru m 75 75 

Vzdálenost kotvení m 6 6 

Vzdálenost vedení kabelu m 4,5 4,5 

Rychlost zdvihu  m/min 12/24 12/24 

Napájení  400V (3F) 400V (3F) 

Příkon motoru kW 2,5/4,5 3/7,5 

Přívodní kabel  4x2,5mm
2 

4x2,5mm
2
 

Hmotnost základního stroje kg 975 1000 

Hmotnost stožárového dílu kg 60 60 

Transportní rozměry (220x150) cm 245x190x225 245x190x225 

Přeprava osob  3 6 

Jištění napájení  25A 254A 

Spotřeba  32kVA 32kVA 


