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Víceúčelový Toplift od Böcker 

Bezkonkurenčně flexibilní ! 

Toplift Böcker nabízí lehké a flexibilní transportní řešení. Díky různým přepravním adaptérům a příslušenství je toto 
stavební nářadí připraveno na každou výzvu na staveništi. Toplift se dodává ve třech variantách s max. výškou 20,3 m. 

Nejdůležitější ve zkratce 

Jednoduchá montáž díky malé hmotnosti 
Praktická montáž jednotky pohonu zepředu 
Rozmanité přepravní adaptéry pro prakticky každé nasazení 
Blesková výměna přepravních adaptérů pomocí uzávěru 
na zacvaknutí 
Jeden kolejnicový profil pro všechny typy 
Bezpečné umístění díky velkým nohám 
Jednoduchá údržba jednotky pohonu 
Lomený díl s ocelovými tvrzenými rolnami 
U všech typů je standardní a výklopný vozík jištěn  
proti přetržení lana. 
Zástrčný elektrokabel 
Max. délka kolejnic 20,3 m 
(provedení ve specielní délce na dotaz) 
Jištění lana prodlužuje životnost 
tažného lana 
Top kvalita po dlouhou dobu užívání díky použitým 
kvalitním komponentům 
Víceúčelové nasazení – stavby, střechy, solární technika 

Technická data 

Model 

Užitečná hmotnost [kg] 

Rychlost pojezdu [m/min] 
Maximální výška [m] 
Délka lana [m] 
Průměr lana [mm] 
Příkon motoru [V / Hz] 
Ovládací napětí [V ] 
Hmotnost jednotky pohonu [kg] 

Toplift Basic 

150 

25 
20,30 

44 
5 

230 / 50 
24 
47 

Toplift Standard 

250 

34 
20,30 

44 
6 

230 / 50 
24 
54 

Toplift Highspeed 

230 

20 / 40 
20,30 

44 
6 

230 / 50 
24 
54 

Technické změny vyhrazeny. 

www.topkarmoto.cz 



Víceúčelové zařízení pro prakticky každé nasazení 

Umístění šikmo k budově 

Koncový díl 

Podpěra koncového dílu 
k jištění výtahu na plochých 
střechách, patrech a 
otvorech oken 

! 

Umístění šikmo na střeše 

Lomený díl 

Tažné lano 

Kolejnice 2 m 

Výklopný vozík 

Standardní vozík 

Nastavitelná 
vzpěra 

Pohon 
s jištěním lana (k lehké montáži 
jednotky pohonu díky uzávěru 
na zacvaknutí) 

Podvozek 
ke snadnému posunutí 
výtahu na budově 

Základní kolejnice 2 m  
s patkami pro stabilní 
ustavení  

Výklopná nádoba (na suť) 80l ( pro výklopný vozík ) Koš na desky 90x15x220 cm Koš na solární panely standard 

Univerzální koš standard 60x35x85 cm Univerzální koš komfort  70 x 44 x 70 cm Plošina 60x85x35 cm, se sklopnými bočnicemi  
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Lomený díl stavitelný od 20° do 45°. 
Ocelové tvrzené rolny, obzvlášť odolné 
proti otěru, šetřící lano. 

Výklopný vozík s 
výklopnou nádobou 
pro sypký materiál. 
Vysypání je možné  
nahoře i dole. 

Všechny přepravní 
adaptéry  se dají připevnit 
na standardní nebo 
výklopný vozík. 

Pohon Toplift Basic 
rychlost pohonu 25 m/min., 
vhodný pro standardní 
a výklopný vozík, 
užitečná hmotnost 150 kg. 

Standardní vozík se 
používá  všude, kde 
se až do vyložení nemusí 
nic vyklápět. Jištění proti 
přetržení lana zamezí 
pádu vozíku při přetržení 
lana. 

Univerzální koš 
pro transport cihel. Ovládání pomocí tlačítka 

nahoru/dolů/STOP 
umístěného na 
5 m dlouhém kabelu. 

Pohon Toplift Standard 
rychlost 34 m/min., 
vhodný pro standardní  
i výklopný vozík, 
užitečná hmotnost 250 kg. 
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Kolejnice 
2 m dlouhé, jednotlivé 
kolejnice váží jen 10 kg. 
Max. výška 20,3 m. 

Koš na desky 
optimální pro transport 
sádrokartonových desek 
apod. do šířky 1,5 m. 

Podpěry 
jako teleskop od 
2 do 5,5 m, 
od 16 m s druhou podpěrou 
(viz. příslušenství). 

Pohon Toplift Highspeed 
rychlost 20 a 40 m/min., vhodný 
pro standardní 
a výklopný vozík, 
užitečná hmotnost 230 kg. 
 

Výklopný  vozík 
vyprázdní náklad na 
konci kolejnic nebo nakloní do 
pozice pro vykládání 
(s pojistkou proti přetržení lana). 
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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 
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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 
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