
Kompaktní pro každou stavbu 

Junior stavební výtah 
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Další výhody v detailu 

Integrované osvětlení Vícenásobně nastavitelný otáčecí se věnec Na přání: mechanické dálkové ovládání 

Technická data 

Model HD 18/0-5 
nebržděný 

HD 18/0-5 
bržděný 

HD 21/0-6 
bržděný 

HD 18/0-5 
bržděný 

HD 24/0-7 
bržděný 

HD 21/0-6 
bržděný 

HD 24 K/0-7 
bržděný 

250 250 250 250 250 250 250 Užitečná hmotnost [kg] 

Přípustná celková 
hmotnost [kg] 

Řidičské oprávnění 

Rozměry 

Délka výtahu : 
pracovní [mm] 
přepravní [mm] 

Šířka výtahu : 
pracovní [mm] 
přepravní [mm] 

Vodící kolejnice: 
délka [mm] 
šířka [mm] 

Výsuvný 
od-do [m] 

750  750  750 1.200 1.200 1.200 1.200 

B B B B96 / BE B96 / BE B96 / BE B96 / BE 

4.090 
4.890 

4.165 
4.900 

4.165 
4.900 

4.165 
4.900 

4.165 
4.900 

4.165 
4.900 

4.240 
5.200 

  870 
1.2992) 

  890 
1.2992) 

  890 
1.2992) 

  890 
1.2992) 

  890 
1.2992) 

  890 
1.2992) 

  890 
1.2992) 

4.005 
 540 

4.005 
 540 

4.060 
 540 

4.005 
 540 

4.060 
 540 

4.115 
 540 

4.072 
 540 

4,1 – 20 
 rovně 

 18,0 při 
zalomení 

5,8 

4,0 – 17,8 4,1 – 17,8 4,1 – 20,9 4,1 – 17,8 4,1 – 20,9 4,1 – 23,7 

Délka po okap [m] 

Délka na střeše [m] 

– – – 

– – – – 

Rovná, zasouvací 
a stavitelná se 

závěsem na kouli 

Rovná, zasouvací 
a stavitelná se 

závěsem na kouli 

Rovná, zasouvací 
a stavitelná se 

závěsem na kouli 

Rovná, zasouvací 
a stavitelná se 

závěsem na kouli 

Rovná, zasouvací 
a stavitelná se 

závěsem na kouli 

Rovná, zasouvací 
a stavitelná se 

závěsem na kouli 

Rovná, zasouvací 
a stavitelná se 

závěsem na kouli Oj 

Pohon 

Elekromotor 
230V, 2,6 kW 

nebo 
benzínový 

motor1) 

Elekromotor 
230V, 2,6 kW 

nebo 
benzínový 

motor1) 

Elekromotor 
230V, 2,6 kW 

nebo 
benzínový 

motor1) 

Elekromotor 
230V, 2,6 kW 

nebo 
benzínový 

motor1) 

Elekromotor 
230V, 2,6 kW 

nebo 
benzínový 

motor1) 

1270 mm se standardní ojí 

Elekromotor 
230V, 2,6 kW 

Elekromotor 
230V, 2,6 kW 

1) zvláštní výbava 2) Technické změny a omyly vyhrazeny. 
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Böcker Junior stavební výtah 

Nejkompaktnější šikmý stavební výtah všech dob 

Kompaktní šikmý stavební výtah Junior je ideální pro použití ve stísněných prostorách. Ve spojení s vysokou 
užitečnou hmotností až 250 kg a integrovaným nebo mechanicky montovaným lomeným dílem je šikmý 
stavební výtah Böcker Junior ideální jako stavební výtah pro rychlý a efektivní transport materiálu všude 
tam, kde je málo místa. Ne nadarmo patří Böcker - stavební řada Junior – k nejvíce prodávaným stavebním 
výtahům ve své třídě. 

Výhody na první pohled 
Minimální potřeba místa v pracovní pozici 

Zasouvací náprava umožňuje průjezd i v úzkých uličkách 
a také standardními dveřmi 

Zasouvací a stavitelná tažná oj umožňuje kompaktní 
stavební délku při pracovní pozici 

Lomený díl k dodání pro mechanické domontování nebo 
již integrovaný (verze HD 24K) 

Díky své malé vlastní hmotnosti (750 kg do 21 m/možnost použití řidičského 
oprávnění sk. B), lehce manipulovatelný a možnost transportu za skoro 
každým automobilem 

Nejvyšší spolehlivost a vysoký komfort ovládání, 
rychlé zaškolení obsluhy 

Pohon elektromotorem nebo benzínovým motorem 

Užitečná hmotnost až 250 kg při rychlosti vozíku 
až 48 m/min 

Všechny funkce plně hydraulické s automatickým 
jištěním lana proti přetržení pro bezpečné a jednoduché 
ovládání 

Podvozek speciálně lakovaný (šedivý) a s obzvlášť 
nízkým těžištěm pro vyšší stabilitu 

HD 24 K v nasazení s integrovaným lomeným dílem 

Stabilní vodicí kolejnice ze speciálního hliníku v kompaktní sestavě pro 
nasazení v úzkém prostoru 

Stavební výtah Junior může být transportován za osobními auty Nasazení s mechanickým lomeným dílem (na přání) 
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Kompaktní, snadno ovladatelný, silný a rychlý 

Kolečka na koncovém 
dílu 

Vertikálně a horizontálně 
nastavitelné kolejnice - 
absolutně tichý chod kolejnic a 
vozíku 

Standardní nebo 
výklopný vozík (na přání) 

Kolejnice z odolné 
hliníkové slitiny 

Výsuvné spodní prodloužení 
– jednodílné, 2 m dlouhé 

Elektrický nebo benzínový 
motor (na přání) 

Zástrčná oj Optimální vedení 
lana s minimálním 
pružením kolejnic 
i při zatížení 

Integrované 
osvětlení 

Zasouvací klikové 
podpěry 

Otočné zařízení 
s čepem 

Opěrné kolo s 
ocelovým ráfkem a 
gumovým kolem 

Rezervní kolo s držákem 
(na přání) 

Zasouvací náprava 
(na přání) 



Standardní náprava ( pevná ) 1,3 m Na přání: zasouvací náprava 0,89 m 

Na přání: mechanicky lomený díl Zasouvací oj 

Elektromotor Vejde se i do standardních dveří 

Na přání: benzínový motor Na přání: pásový podvozek 
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Obchodní a servisní zastoupení pro ČR : Obchodní a servisní zastoupení pro SR : 
TopKarMoto s.r.o.   Živa SK s.r.o. 
Dlouhoňovice 22   Kolárovská cesta 786 
CZ – 564 01 Žamberk   SK – 946 14 Zemianská Olča 
Tel.:  + 420 465 381 281  Tel.:  + 421 357 896 600 
Fax:  + 420 465 381 284  Mob.: + 421 905 878 439 
Mob.: + 420 734 150 683  E-mail: info@ziva-sk.sk 
E-mail: topkarmoto@topkarmoto.cz Web:  www.ziva-sk.sk  
Web:  www.topkarmoto.cz 
 

 

Böcker Maschinenwerke GmbH 
Lippestraße 69 –73 · D -59368 Werne 
Fon +49 (0) 23 89/79 89-0 
Fax +49 (0) 23 89/79 89-9000 
Mail info@boecker-group.com 
Web www.boecker-group.com 

www.topkarmoto.cz 


