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معرفی محصوالت
اسکای لیفت سنتر با بیش از  12سال سابقه و فعالیت در زمینه ساخت ،فروش و نصب و راه اندازی انواع باالبر در ایران یکی
از فعالترین و خوشنام ترین شرکت های فعال در این زمینه می باشد .محصوالت تولیدی این مجموعه به شرح زیر میباشد :
• باالبر خانگی هیدرولیک
• آسانسور هیدرولیک
• باالبر مغازه ( فروشگاهی )
• باالبر صنعتی
• آسانسور ماشین بر
• باالبر معلولین ( ویلچیر بر )
• ساخت انواع کابین های آسانسور
• تولید و فروش کلیه قطعات باالبر های هیدرولیک
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 .1باالبر هیدرولیک خانگی
باالبر خانگی یکی از انواع پر فروش باالبر می باشد که برای ساختمان های مسکونی و منازل استفاده می شود .این مدل
باالبر در انواع مختلفی و با کارکرد های متنوعی ارائه می شود .اسکای لیفت سنتر ارائه دهنده تمامی خدمات ساخت ،فروش
و نصب انواع باالبر نظیر باالبر خانگی را بر عهده دارد .باالبر های خانگی اسکای لیفت سنتر با توجه به درخواست مشتریان و
سلیقه آنها و با توجه به کارکرد مورد ساخته و نصب می گردند.امروزه افراد به دنبال راحت تر شدن شرایط زندگی خود هستند،
در بعضی از ساختمان ها به دلیل عدم وجود آسانسور می توان از باالبرهای خانگی برای راحتی بیشتر استفاده کرد .باالبر های
خانگی جایگزین خوبی برای آسانسور های گران قیمت هستند.
ویژگی های باالبر هیدرولیک خانگی :
• بدون نیاز به چاله ) ( Pit Less
• بدون نیاز به موتور خانه ) ( Room Less
• بدون نیاز به تخریب محل نصب
• بدون نیاز به برق سه فاز
• امـکان جابـجایی از یک مکان به مکان دیـگر بـه دفعات
• مصرف برق فقط برای باال رفتن باالبر و صرفه جویی در انرژی
• قابل نصب در فضای محدود ( حداقل ابعاد  90 * 100سانتی متر )
• سـرعت آرام و تـدریجی در شـروع حـرکت و هنـگام توقف کابیـن
• مجهز به پمپ دستی برای انتقال کابین به نزدیک ترین طبقه هنگام قطع برق
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.2

مزایا باالبر هیدرولیک خانگی

مزایای باالبر هیدرولیک خانگی
• افزایش ایمنی سیستم و کاهش خطر سقوط کابین بدلیل استفاده از جک هیدرولیک .
• برخورداری از حرکات یکنواخت و کم صدا.
• توقف مالیم تر و هم تراز شدن بهتر کابین در طبقات .
• حرکت رو به پایین کابین با کمک نیروی ثقل و موتور خاموش .
• طول عمر زیاد قطعات و استهالک کم به دلیل کاهش قطعات متحرک .
• افزایش ایمنی برای نصب و سرویس به وسیله حذف و یا کاهش قطعات دوار .
• امکان حذف گاور نر در سیستم های جک مستقیم و با استفاده از مکانیزم  Rapture valveبرای فعال کردن سیستم
ایمنی ترمز اضطراری .
• امکان تنظیم سرعت بوسیله شیر هیدرولیک که به مراتب کم هزینه تر و ایمنی تر از آسانسور های کششی  VVVFاست .
• امکان افزایش فضای کابین به دلیل حذف وزنه تعادل.
• کاهش هزینه سازه چاه آسانسور.
• کاهش بار اضافی در راس سازه از طریق استقرار موتورخانه در پائین ترین طبقه در کنار چاه آسانسور با فواصل مختلف
• امکان بهره گیری از فضاهای بی استفاده با کمترین محدودیت ممکن
• اعمال بارهای مربوط به آسانسور به کف چاه و اجتناب از تحمیل بار های اضافی به ساختمان
• کاهش هزینه نگهداری و تامین قطعات
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.3

پکهای آماده باالبر خانگی هیدرولیک

مشخصات پک هیدرولیک خانگی دو ایستگاه مدل : H 1-102
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ارتفاع کاربری ( سانتی متر )

320

نجات برق اضطراری

دارد

تعداد طبقه

1

رنگ آمیزی سازه

دارد

تعداد ایستگاه

2

تزئینات کابین

دارد

ابعاد کابین ( طول * عرض * ارتفاع )

120*90*90

ریموت کنترل

دارد

سنسور تشخیص مانع

دارد

تعداد سنسور تشخیص مانع

2

تعداد دیواره کابین

1

جنس دیواره کابین

MDF

دستگیره استیل

دارد

دکمه احضار داخل کابین

دارد
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مشخصات پک هیدرولیک خانگی سه ایستگاه مدل : H 1-103
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ارتفاع کاربری ( سانتی متر )

640

نجات برق اضطراری

دارد

تعداد طبقه

2

رنگ آمیزی سازه

دارد

تعداد ایستگاه

3

تزئینات کابین

دارد

ابعاد کابین ( طول * عرض * ارتفاع )

120*90*90

ریموت کنترل

دارد

سنسور تشخیص مانع

دارد

تعداد سنسور تشخیص مانع

2

تعداد دیواره کابین

3و2

جنس دیواره کابین

 MDFو طلق شیشه ای

دستگیره استیل

دارد

دکمه احضار داخل کابین

دارد

SKY LIFT CENTER
HOME LIFT

مشخصات پک هیدرولیک خانگی چهار ایستگاه مدل : H 1-104
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ارتفاع کاربری ( سانتی متر )

960

نجات برق اضطراری

دارد

تعداد طبقه

3

رنگ آمیزی سازه

دارد

تعداد ایستگاه

4

تزئینات کابین

دارد

ابعاد کابین ( طول * عرض * ارتفاع )

80*90*90

ریموت کنترل

دارد

سنسور تشخیص مانع

دارد

تعداد سنسور تشخیص مانع

2

تعداد دیواره کابین

4

جنس دیواره کابین

 MDFو طلق شیشه ای

دستگیره استیل

دارد

دکمه احضار داخل کابین

دارد
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.4

پکهای آماده آسانسور هیدرولیک

مشخصات پک هیدرولیک آسانسور دو ایستگاه مدل : E 2-102
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ارتفاع کاربری ( سانتی متر )

320

نوع شیر هیدرولیک

سه بوبین  -آلمان

تعداد طبقه

1

نوع الکترو موتور

غوطه ور  -ایتالیا

تعداد ایستگاه

2

نوع پمپ هیدرولیک

اسکرو  -ایتالیا

ابعاد کابین ( سانتی متر )

90* 90

نوع تابلو فرمان

آسانسوری

تزئینات کابین

شیشه سکوریت و استیل

( UPSنجات برق اضطراری)

دارد

نوع درب طبقات

لوالیی

شستی احضار داخل کابین

استیل نقره ای

نوع درب داخل کابین

فتوسل نوری

شستی احضار طبقات

استیل نقره ای
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مشخصات پک هیدرولیک آسانسور سه ایستگاه مدل : E 2-103
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ارتفاع کاربری ( سانتی متر )

640

نوع شیر هیدرولیک

سه بوبین  -آلمان

تعداد طبقه

2

نوع الکترو موتور

غوطه ور  -ایتالیا

تعداد ایستگاه

3

نوع پمپ هیدرولیک

اسکرو  -ایتالیا

ابعاد کابین ( سانتی متر )

90* 90

نوع تابلو فرمان

آسانسوری

تزئینات کابین

شیشه سکوریت و استیل

( UPSنجات برق اضطراری)

دارد

نوع درب طبقات

لوالیی

شستی احضار داخل کابین

استیل نقره ای

نوع درب داخل کابین

فتوسل نوری

شستی احضار طبقات

استیل نقره ای
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مشخصات پک هیدرولیک آسانسور چهار ایستگاه مدل : E 2-104
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ارتفاع کاربری ( سانتی متر )

960

نوع شیر هیدرولیک

چهار بوبین  -آلمان

تعداد طبقه

3

نوع الکترو موتور

غوطه ور  -ایتالیا

تعداد ایستگاه

4

نوع پمپ هیدرولیک

اسکرو  -ایتالیا

ابعاد کابین ( سانتی متر )

100* 100

نوع تابلو فرمان

آسانسوری

تزئینات کابین

شیشه سکوریت و استیل

( UPSنجات برق اضطراری)

دارد

نوع درب طبقات

لوالیی

شستی احضار داخل کابین

استیل نقره ای

نوع درب داخل کابین

درب اتوبوسی

شستی احضار طبقات

استیل نقره ای
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.5

پکهای آماده هیدرولیک صنعتی

مشخصات پک هیدرولیک صنعتی دو ایستگاه مدل : K 3-102
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ارتفاع کاربری ( سانتی متر )

320

نجات برق اضطراری

دارد

تعداد طبقه

1

رنگ آمیزی سازه

دارد

تعداد ایستگاه

2

تزئینات کابین

ندارد

ابعاد کابین ( طول * عرض )

120*110

ریموت کنترل

دارد

سنسور تشخیص مانع

دارد

تعداد سنسور تشخیص مانع

2

تعداد دیواره کابین

1

جنس دیواره کابین

ورق آهنی

برق مورد نیاز

سه فاز

حداکثر وزن بار ( کیلو گرم )

750
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مشخصات پک هیدرولیک آسانسور سه ایستگاه مدل : K 3-103
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ارتفاع کاربری ( سانتی متر )

640

نجات برق اضطراری

دارد

تعداد طبقه

2

رنگ آمیزی سازه

دارد

تعداد ایستگاه

3

تزئینات کابین

ندارد

ابعاد کابین ( طول * عرض )

120*110

ریموت کنترل

دارد

سنسور تشخیص مانع

دارد

تعداد سنسور تشخیص مانع

2

تعداد دیواره کابین

1

جنس دیواره کابین

ورق آهنی

برق مورد نیاز

سه فاز

حداکثر وزن بار ( کیلو گرم )

750
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مشخصات پک هیدرولیک صنعتی دو ایستگاه مدل : K 3-104
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ارتفاع کاربری ( سانتی متر )

320

نجات برق اضطراری

دارد

تعداد طبقه

1

رنگ آمیزی سازه

دارد

تعداد ایستگاه

2

تزئینات کابین

ندارد

ابعاد کابین ( طول * عرض )

170*200

ریموت کنترل

دارد

سنسور تشخیص مانع

دارد

تعداد سنسور تشخیص مانع

2

تعداد دیواره کابین

3

جنس دیواره کابین

ورق آهنی

برق مورد نیاز

سه فاز

حداکثر وزن بار ( کیلو گرم )

1500
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مشخصات پک هیدرولیک صنعتی سه ایستگاه مدل : K 3-105
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ارتفاع کاربری ( سانتی متر )

640

نجات برق اضطراری

دارد

تعداد طبقه

2

رنگ آمیزی سازه

دارد

تعداد ایستگاه

3

تزئینات کابین

ندارد

ابعاد کابین ( طول * عرض )

170*200

ریموت کنترل

دارد

سنسور تشخیص مانع

دارد

تعداد سنسور تشخیص مانع

2

تعداد دیواره کابین

3

جنس دیواره کابین

ورق آهنی

برق مورد نیاز

سه فاز

حداکثر وزن بار ( کیلو گرم )

1500
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.6

پکهای آماده باالبر وینچی حمل بار

یکی از انواع باالبر ها ،باالبر وینچی می باشد که در جهت حمل و جابه جایی وسایل و کاال کاربرد دارد باالبر وینچی طراحی
های مختلفی دارد که هر کدام کاربری مخصوصی دارند و در مکان هایی مثل مغازه ،فروشگاه ها و کارخانه ها استفاده می
شود .از این نوع باالبر ها در ارتفاعات مختلف استفاده می کنند و ظرفیت باری آن ها بین  50کیلوگرم تا  250کیلو گرم است.

مشخصات پک باالبر وینچی حمل بار دو ایستگاه مدل : K 4-102
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ارتفاع کاربری ( سانتی متر )

320

نجات برق اضطراری

ندارد

تعداد طبقه

1

رنگ آمیزی سازه

ندارد

تعداد ایستگاه

2

تزئینات کابین

ندارد

ابعاد کابین ( طول * عرض )

90*90

ریموت کنترل

دارد

سنسور تشخیص مانع

ندارد

تعداد سنسور تشخیص مانع

-

تعداد دیواره کابین

1

جنس دیواره کابین

MDF

برق مورد نیاز

تک فاز

حداکثر وزن بار ( کیلو گرم )

250
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مشخصات پک باالبر وینچی حمل بار سه ایستگاه مدل : K 4-103
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ارتفاع کاربری ( سانتی متر )

640

نجات برق اضطراری

ندارد

تعداد طبقه

2

رنگ آمیزی سازه

ندارد

تعداد ایستگاه

3

تزئینات کابین

ندارد

ابعاد کابین ( طول * عرض )

90*90

ریموت کنترل

دارد

سنسور تشخیص مانع

ندارد

تعداد سنسور تشخیص مانع

-

تعداد دیواره کابین

1

جنس دیواره کابین

MDF

برق مورد نیاز

تک فاز

حداکثر وزن بار ( کیلو گرم )

250

