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Šikmý stavební výtah Simply – 

robustní šikmý výtah pro mnohostranné využití 

Opěrná kola jsou šířkově stavitelná 

Vodící kolejnice ze specielní 
slitiny hliníku 

Oj se závěsem na kouli a opěrnou nohou s 
kolečkem namontována na nosnou kolejnici 

Horizontálně a vertikálně nastavitelné vodící 
kolejnice – absolutně tichý chod výsuvu 
kolejnic a posuvu vozíku 

Posuvný vozík s variabilními 
nástavbami pro stavby i stěhování 
nábytku 

Optimální vedení lana pro minimální 
pružení kolejnic i pod zátěží 

Výsuvný spodní díl délky 2,0 m 

Volba mezi elektromotorem nebo 
benzinovým motorem 

Točna 360° 

Výsuvné pozinkované klikové podpěry 

Kompaktní podvozek s integrovaným 
osvětlením 
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Simply „the best“ 

Šikmý stavební výtah „Simply“ disponuje atributy „dobrý, levný a výkonný!“ 
jako žádný jiný šikmý výtah a vyznačuje se svojí robustní technologií a také 
jednoduchým ovládáním. Extrémně malé místo pro postavení a 
jednoduchá stavba dělají ze „Simply“ jedinečný výtah pro každé použití. 

Přednosti šikmých výtahů Simply: 

Nasazení jako stavební nebo stěhovací s benzínovým nebo elektromotorem 
Veliký dosah při min. stavebních rozměrech díky kompaktní konstrukci 
Celková hmotnost jen 750 kg usnadňuje snadnou manipulaci se strojem 
na místě nasazení 
Lze přepravovat za osobním autem s řidičským oprávněním „B“ 
Minimální zábor plochy  4,6 m2 na místě nasazení při půdorysných 
rozměrech 2,0 x 2,3 m 
Libovolný úhel nastavení točny v rozsahu 0 – 360° díky stavitelné točně 
s aretací 
Vysoká spolehlivost, jednoduché ovládání, rychlé zaškolení 
obsluhy 
Rychlé postavení do pracovní polohy díky hydraulickému vysouvání a 
zasouvání kolejnic a jednoduše vysouvacím klikovým podpěrám 
Specielní úprava a lak podvozku v šedé barvě garantuje dlouhou 
životnost stroje 
Nízko položené těžiště stroje při přepravě zaručuje dobrou stabilitu 
při jízdě 
Kolejnice jsou vyrobeny ze specielní slitiny hliníku, dovolují dosažení 
nosnosti výtahu 250 kg 
K výtahu je nabízen široký sortiment příslušenství – nádoba na sypký materiál, 
koše na: střešní tašky, okna, solární panely, nábytek apod. 
Jako příslušenství se nabízí i ručně stavitelný 
lomený díl v rozsahu 20 – 45° dle sklonu střechy 

 

Oj se závěsem na kouli a opěrnou nohou s 
kolečkem namontována na nosnou kolejnici 

    Kompaktní podvozek 
s integrovaným osvětlením 

Technické parametry Simply HD 21 / 1 – 5 

Užitečná hmotnost [kg] 
Přípustná celková hmotnost [kg] 
Řidičské oprávnění 
Výsuvný od – do [m] 
Délka stroje [m] 
Šířka stroje [m] 
Výška s demontovaným košem [m] 
Plocha záboru staveniště [m] 

Pohon 

Technické změny nejsou vyloučeny. 

250 
750 kg nebržděný přívěs 

B 
5,15 až 20,60 

5,90 
1,45 
1,50 

2,00 x 2,30 

230 V / 2,6 kW elektromotor 
nebo 5,5 PS benzínový motor 

Výsuvné klikové podpěry 

Pohon elektromotorem 230 V nebo 
 benzínovým motorem HONDA 
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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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Fax +49 (0) 23 89/79 89-9000 
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