
PŘÍLOHA K ČLÁNKU 

Přehled vybraných výtah ů nosnosti 250 kg  
 Výtahy byly vyráb ěny pod typovými ozna čeními OT 250, UT 250, TOV 250, TONV 250 bývalými ČS firmami   
 ČKD Praha, TMS Pardubice, Transporta Brno, Transport a  Břeclav, Tranza B řeclav     
     
 Charakteristické spole čné znaky: nosnost 250 kg pro 3 osoby       
    zdvih max. 40 m (drátová vodítka protiváhy)    
    napětí 380 V, 50 Hz, 3 x 6 - Al     
    řízení 48 V - zastavovací sb ěrné sm ěrem dol ů    
                     - jednoduché      
           

 Typ výtahu 250 kg 250 kg 250 kg 250 kg 250 kg     

 Šachta rozm ěr 1500 x 1200 1500 x 1200 1500 x 1200 1200 x 1500  1200 x 1800     
 Šachta materiál zdivo zdivo konstrukce zdivo zdivo     

 Šachta umíst ění uzav. šachta uzav. šachta ve schodišti  
uzav. 

šachta 
uzav. 

šachta     

 Pohon p říkon kW 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5     
 Rychlost m/s 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7     
 Šach. dve ře typ dřevěné dřevěné dřevěné dřevěné dřevěné     
   drátosklo JSO drátosklo drátosklo       
   JSO     JSO       
   JD     JD       
 Šach. dve ře mat. dřevo plech  drátosklo d řevo d řevo     
   drátosklo   d řevo drátosklo       
   plech     plech       
 Lana po č. / prům. 2 / 10 mm 2 / 10 mm 2 / 10 mm 2 / 11.2 mm 2 / 10 mm      

 Kabina materiál dřevo d řevo 
dřevo / 
Orlen 

dřevo / 
Orlen d řevo     

     plech  plech  plech        
 Kabina rozm ěr 850 x 1000 980 x 1000 850 x 1050 850 x 1000 850 x 1 000     
 Kabina dve ře nejsou nejsou nejsou nejsou nejsou     
     ruční ru ční         
 Vodítka protiváhy drátová drátová drátová drátová drátová     
 Protiváha poloha vedle kabiny vedle kabiny za kabinou za kabinou za kabinou     
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Přehled vybraných výtah ů nosnosti 320 kg (nejstarší výtahy  i nosnost 350 kg)  
 

           
 Výtahy byly vyráb ěny pod typovými ozna čeními OT 320, UT 320, TOV 320, TONV 320 bývalými ČS firmami 
 ČKD Praha, TMS Pardubice, Transporta Brno, Transport a  Břeclav, Tranza B řeclav      
           
 Charakteristické spole čné znaky: nosnost 320 kg a 350 kg pro 3 a 4 osoby     
    zdvih max. 40 m       
    napětí 380 V, 50 Hz, 3 x 6 - Al     
    řízení 48 V - zastavovací sb ěrné sm ěrem dol ů    
                     - jednoduché      
Typ výtahu 320 kg 320 kg 320 kg 320 kg 320 kg 320 k g 320 kg    

Šachta materiál zdivo - panel  prost. panel  konstrukce  zdivo - panel  
zdivo - 
panel prost. panel  zdivo - panel     

Šachta umíst ění uzav. šachta  uzav. šachta  
ve 

schodišti uzav. šachta  
uzav. 

šachta 
uzav. 

šachta uzav. šachta     
Pohon p říkon kW 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5    
Rychlost m/s 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5    

Šach. dve ře typ dřevěné dřevěné dřevěné dřevěné dřevěné JSO JSO    
    drátosklo drátosklo drátosklo JSO JD      
    JSO   JSO JD        
    JD   JD          
Šach. dve ře mat. dřevo d řevo d řevo d řevo d řevo plech plech    
    drátosklo drátosklo drátosklo plech        
    plech   plech          
Lana po č. / prům. 2 / 11.2 mm 2 / 11.2 mm 2 / 11.2 mm  2 / 11.2 mm 2 / 11.2 mm 3 / 10 mm 3 / 10 mm    
Kabina materiál dřevo d řevo d řevo d řevo d řevo d řevo plech    
    plech  plech  plech  plech  plech       
Kabina rozm ěr 1100 x 1100 950 x 1300 860 x 1000 1100 x 1100 950 x  1300 950 x 1300 1100 x 1100    
Kabina dve ře nejsou nejsou ru ční nejsou nejsou ru ční ru ční    
    ruční   ru ční ru ční        
Vodítka protiváhy drátová drátová drátová drátová drátová drátová drá tová    
        pevná pevná pevná      

Protiváha poloha za kabinou vedle kabiny  za kabinou za kabinou 
vedle 

kabiny 
vedle 

kabiny vedle kabiny     
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Přehled vybraných výtah ů nosnosti 500 kg  
          
  Výtahy byly vyráb ěny pod typovými ozna čeními OT 500, UT 500, TOV 500, TONV 500 bývalými ČS firmami 
  Transporta Praha, Transporta B řeclav, Tranza B řeclav     
          
  Charakteristické spole čné znaky: nosnost 500 kg pro 6 osob     
     zdvih max. 40 m    
     napětí 380 V, 50 Hz, 3 x 10 - Al   
     řízení 48 V -  sb ěrné sm ěrem dol ů   
                       - jednoduché    
          

  Typ výtahu OT 500 UT 500 TOV 500 UTI 500 TONV 500   

  Šachta rozm ěr 1500 x 1800 1800 X 2400 1800 X 1800 1800 X 2400 2800 X 2400   

  Šachta materiál zdivo - panel zdivo - panel  zdivo - panel  
zdivo - 
panel 

zdivo - 
panel   

  Šachta umíst ění uzav. šachta uzav. šachta uzav. šachta  
uzav. 

šachta 
uzav. 

šachta   

  Pohon p říkon kW 5 5 5 5 5   
  Rychlost m/s 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7   
  Šach. dve ře typ JSO JSO d řevěné PSO JSO   
    JD JD JSO SD JD   
        JD       
  Šach. dve ře mat. plech  plech  d řevo plech  plech    
        plech       
  Lana po č. / prům. 4 / 12.5 mm 4 / 12.5 mm 4 / 12.5 mm 6 / 10 mm     
  Kabina materiál dřevo d řevo d řevo kov kov   
    kov kov kov       
  Kabina rozm ěr 1100 x 1400 1100 x 2200 1400 x 1100 1100 x 2200  1100 x 1100   
  Kabina dve ře nejsou nejsou nejsou PSO ru ční   
    ruční ru ční ru ční SD     
  Vodítka protiváhy drátová drátová drátová pevná drátová   
    pevná pevná pevná       

  Protiváha poloha vedle kabiny vedle kabiny  za kabinou 
vedle 

kabiny za kabinou   


