
  

 

TECHNO-LIFT

parkolástechnika

TECHNOCOOP

MEGOLDÁS A GÉPKOCSIK PARKOLÓ- 
HELYRE SZÁLLÍTÁSÁRA
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A múlt
     A jövőnk
        Biztosítéka!

Az 1978 – ban alapított és 1990 – ben átalakult TECHNOCOOP Kft. – t az innovatív mûszaki fejlesztés 
jellemzi. Megalakulása óta a hazai gépgyártás élvonalát képviseli. Az 1980 – as években egyike a leg-
nagyobb mezõgazdasági gép gyártóknak, és exportõreinek. Gyártmányai – ekék, boronák, multifunk-
cionális teherautók pótkocsi alvázai, konténerei – a világ sok országában még ma is jelzik a kor fejlett, 
a cég által biztosított mûszaki kultúráját.

Az 1980 – as évek közepétõl a gyártási palettára kerültek a szerszámgépek, épületgépészeti gyártmá-
nyok, lakó és technológiai konténereken kívül a parkolás technikai berendezések. A kezdeti lépésekben 
garázsipari emelõgépek, melyek céltudatos fejlesztésével alakult ki az 1990 – es évek végére a ma kép-
viselt parkolás technikai program. 

A TECHNOCOOP Kft. letisztult, a piac igényeit legjobban kiszolgáló TECHNO-LIFT termékeivel kiemelke-
dõen reprezentálja az egyedi gyártású, folyamatos újításokon alapuló parkolás technikai gépgyártást, 
a gépkocsi szintátemelõ berendezések, süllyesztett parkolók, (garázsok) és vízszintes mozgatású gép-
kocsi tároló platók terén!

    A vevõk elégedettségének biztosítéka:
TECHNOCOOP

parkolástechnika
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Mi a TECHNO LIFT?
                          Szintátemelõ berendezés és süllyesztett parkoló,
                                                                                                    és ezt tudja nyújtani!

A TECHNO-LIFT gépkocsi szintátemelõ emelõ berendezések feladata a gépkocsik parkoló 
szintre juttatása ill. a kiparkolás biztosítása a gépjármûvek függõleges irányú mozgatásá-
val. Úgy, hogy eközben a gépjármû vezetõje a gépkocsiban, tartózkodhat.

A szintátemelõ berendezések tipizált elemekbõl készülnek, egyedi adaptációs tervezés 
után, egyedi gyártással. A berendezések méretei teljesítménye, teherbírása széles határok 
közt változtatható az igényeknek megfelelõen.  A szükséges berendezést célszerû már az 
építéstervezés megkezdésekor specifikálni. 

A szintátemelõ berendezéssel, tetszés szerinti szintszám áthidalható. A szintátemelõ be-
rendezés készülhet felépítmény nélkül úgy, hogy lezáró fedele (nyíló vagy sík tetô) akár 
a terepszínnel „színeljen”. Ezen megoldás alkalmazása ott célszerû, ahol a beépíthetôség 
egyéb megoldásokat nem tesz lehetôvé. A TECHNO-LIFT ezen típusai önálló, akár többszin-
tes süllyesztett garázsként is alkalmazhatóak. A TECHNO-LIFT egyes típusai, fordítókorong-
gal kombinálva, alkalmasak a gépjármû emelés ill. süllyesztés közbeni megfordítására is. 
Más, ún. félautomata típusok pedig alkalmasak a gépkocsi parkolószinten történõ víz-
szintes mozgatására is.

Az épületbe szerelt berendezések általában, egy külön erre a célra kialakított, vasbeton 
aknába kerülnek elhelyezésre. A legalsó parkoló szinten, szükséges kialakítani, (az akna 
falával határosan) egy kb. 2m2-es területet ahol a hidraulika tápegység és kapcsolószek-
rény, kap helyet. Elegendõ a környezettõl, vagyonvédelmi leválasztás. Az akna akusztikai 
hanggátló burkolattal is ellátható.
A gépkocsi szintátemelõ berendezés, lehet sodronyköteles, hidraulikus, vagy vegyes haj-
tású.

A berendezés, fõ elemei:

ÿ Hajtó rendszerek
ÿ A gépkocsit hordozó tálca
ÿ A függõleges mozgást biztosító tartók
ÿ A mechanikus és elektronikus biztonsági berendezések
ÿ Plc. vezérlés, elektronika
ÿ Szekcionált kapuk, rácsos kapuk, toló kapuk, sorompók

ÉRDEKES SZÁMÍTÁS!

25 gépkocsi után célszerû 2 szintátemelõ berendezést telepíteni.  
A szintátemelõ berendezés „ciklus idejének” kiszámítása. Ciklus idõ az az 
idõtartam, mely idõ eltelik a berendezés meghívásának kezdetétõl addig, 
amíg a gépjármû elhagyja a berendezést, és az alappozícióba áll. 
Maximális ciklusidõ: a meghívás az alappozíciótól legtávolabbi terminálon 
történõ meghíváskor számítandó.

A jellemzõ sebesség: 0,1-0,3 m/s.

Tmax. = tm1 + 2tkn + tb + tm2 + tk + 2tkz + ta

        Ahol: Tmax.      maximális ciklusidõ (sec)
                  tm1         meghívástól, a kapu nyitás kezdetéig eltelt idõ (sec)
                  tkn          a kapu nyitási idõtartama (sec)
                  tb           a gépkocsi behajtásának idõtartama (sec)
                  tm2         a gépkocsi szállítási idõtartama (sec)
                  tk           a gépkocsi kihajtásának idõtartama (sec)
                  tkz          a kapu zárásának idõtartama (sec)
 ta           a tálca alappozícióba állásának idõtartama (sec)

MEGBÍZHATÓ!
PRECÍZ!

INNOVATÍV!

3
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

ISMERTETÉS



 

 

 

 

I.o minőségből, I.o szereléssel
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Gyártjuk, szállítjuk

szereljük

A fotók szerelés 
közbeni állapotot 
mutatnak.

alkalmazzuk: hidraulika tápegység

gyártjuk: plc vezérlõegység

miután elkészült, átadjuk
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SZÁLLÍTÁS SZERELÉS



  

 

  

 

A TECHNO-LIFT típus-meghatározása: pl. TL-SP-Á-2-FT-PsztVM-2,80/4,14/2,30-SZ-SKH 

TL           - techno-lift                                                           2,80        - emelési magasság (m)
SP          - süllyesztett parkoló garázs                                 4,14        - vízszintes, mozgatási távolság (m)
Á            - szintátemelõ berendezés                                    2,30        - névleges teherbírás (t)
2             - parkoló szintek száma                                        FT           - felül nyíló tetõ
FK          - vezetõoszlop a legfelsõ szint felett kiáll              FS           - felül sík tetõ
PsztVM  - parkoló szinten a gk. vízszintesen, mozgatott    SK           - sodronyköteles mozgatás
H            - hidraulikus mozgatás                                          SKH        - vegyes mozgatás
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- a berendezés, infravörös távirányítóval is hívható 
(alapfelszereltség)

- a berendezés, kulcsos kapcsolóval hívható  
(alapfelszereltség)

- a gépjármû vezetõje szállítás közben a gépjármûben  
maradhat (átemelõ berendezéseknél alapfelszereltség)

- beállás elõtt az utasok, állatok, beállás után a vezetõ  
hagyja el a jármûvet

- házi telefon összeköttetés a gépjármû vezetõje és  
a garázs közt (alapfelszereltség) tovább építhetõ,  
pl. recepcióra vagy telefonvonalra, (opcionális)

- túlsúlykorlátozás teljes biztonsági felszereltséggel,  
(alapfelszereltség)

- a berendezés automata üzemmódban visszatér az  
alaphelyzetbe + forgalom irányítás (alapfelszereltség)

- csak parkolási célú süllyesztett parkoló gép, garázs

- elektromos fagymentesítõ, szabadba telepített átemelõ  
berendezések és süllyesztett parkoló berendezések,  
garázsok kiegészítõje (opcionális)

- az elérhetõ szintek száma kijelzés (opcionális)

- a tartózkodási szint kijelzése a kapuk mellett (opcionális)

A prospektusban az egyes emelõgépeknél használt piktogramok magyarázata.

ISMERTETÉS
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ÉMI-TÜV

Amiben segíteni tudjuk, a TECHNO-LIFT szakszerû biztonságos beépítését!

A TECHNO-LIFT berendezések CE bizonylattal rendelkeznek (gyártómûvi nyilatkozat)

A berendezéseink átadása az ÉMI-TÜV munkavédelmi megfelelõségi tanúsítvány kiállításá-
val fejezõdik be

Már az építészeti vázlattervek elkészítésének az idõszakában segítünk a berendezéseink
optimális elhelyezésében. Az építési engedélyezési dokumentációt ingyenesen a rendelkezésére bo-

csátjuk a helyszínnek megfelelõ rajzokkal és mûszaki leírással. Amennyiben szükséges, közremûködünk elõzetes 
ÉMI-TÜV megfelelõségi nyilatkozat beszerzésében. 
Ha döntött, megrendelés esetén elõszerzõdést is tudunk kínálni, melynek aláírásával vállaljuk, hogy gépeink árát 
12 hónapon belüli beépítés esetén nem emeljük. A berendezéseink átadási határideje a szerzõdés aláírásától szá-
mított maximálisan: 120 naptári nap.

A szerzõdésben vállalt kötelezettségeinknek, mely az adaptációs tervezéssel kezdõdik, I. osztályú minõ-
ségben, maradéktalanul eleget teszünk. Vállaljuk az elkészült aknák helyszíni felmérését, méreteinek ellenõrzését. 
Ha szükséges, akusztikai tanácsot is adunk.

A berendezés gyártásának befejezése után 12 munkanappal az átadási határidõ elõtt az alkatrészeket a 
helyszínre szállítjuk. Ott a szállítás napján megkezdjük és folyamatosan összeszereljük a készüléket.  
Az összeszerelést képzett és jól felszerelt szakember gárda végzi.

Talajfuratos hidraulika rendszerrel készülõ emelõ berendezéseinkhez vállaljuk a talajfurat szakszerû el-
készítését, védõcsövezését és vízmentes lezárását is.

A próbaüzem és átadás után javítási és karbantartási szerzõdés megkötésével gyors, hatékony,  
a gyár által kiképzett, jól felszerelt szerelõ gárdával segítjük a biztonságos üzemeltetést.

TELEPÍTÉS
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Helytakarékos parkolás

VÍZSZINTES MOZGATÁSÚ parkolótálcák

Az egyedi  gyártású  parkolótálca  rendszereink  optimális 
helykihasználási  lehetõséget  biztosítanak.  Már  üzemelõ  
garázsokba,  parkolókba  utólag  is beépíthetõ és akár félau-
tomata  rendszerként  kétirányú  mozgatással,  szükség ese-
tén a gépkocsi elfordításával,  az egyébként kihasználhatat-
lan helyekre is berakja a gépjármûvet. Egyirányú mozgatás  
mind hossz- mind pedig keresztirányban is lehetséges.

A KÉNYELEM     
 JEGYÉBEN

TL-PsztVM. TÍPUSOK
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Középen, talajfuratban elhelyezett hidraulika henger
esetén, egymásfelett két  autó egyszeres parkoló.   EP   5500     2700      5450     2400
Kétoldalt,  elhelyezett , hidraulika,hengerek  esetén,
egymás  felett,két autó, egyszeres parkoló.              EP   5500     3300      5450     2400 
Középen, talajfuratban elhelyezett hidraulika henger 
esetén, egymás mellett két autó, kétszeres parkoló. KP  5500     5300       5450     4900
Kétoldalt,  elhelyezett,  hidraulika,hengerek  esetén, 
egymás mellett, két autó, kétszeres parkoló.            KP   5500     5700       5450     4900
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TL-TS. TÍPUSOK

Helytakarékos parkolás
SÜLLYESZTETT PARKOLÓ (garázs)   felül, emelkedõ sík tetõvel,
 1-4 gépkocsi számára

Ha a gépkocsik száma  
egymás felett 1700 mm  
hasznos belmagasság  
esetén:

1 db - akkor A = 1200 
mm
2 db - akkor A = 2100 
mm

Süllyesztett parko-
ló, kényszernyitá-
sú, sík tetõvel, mely  
a gépkocsikkal együtt 
emelkedik. 
Kialakítható a tetõn 
egy pluszparkoló is, 
melyrõl a mûködtetés 
elõtt le kell hajtani.
Elõnyös nagy beé- 
pítettség esetén és 
teremgarázs helyett, 
alkalmazni.
(a megadott mére-
tek, a standard gép-
méretek)
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Középen, talajfuratban elhelyezett hidraulika henger
esetén,                                                                               5500     2700     5450     2400
Kétoldalt,  elhelyezett , hidraulika,hengerek  esetén,
kétoldali megvezetés                                                         5500     3300     5450     2400
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SÜLLYESZTETT PARKOLÓ (garázs) hosszában kétfelé nyíló tetõvel.
  1-3 gépkocsi számára 

Süllyesztett parkoló, kényszernyitású tetõvel, mely lehet 
nyitóíves vagy hidraulikus nyitású. Kialakítása a helyszín 
igényei szerint történik. Kialakítható, a tetõn, egy plusz par-
koló is, melyrõl mûködtetés elõtt le kell hajtani. Elõnyös túl-
zott beépítettség esetén, és teremgarázs elkerülésére.  
(a megadott méretek a standard gépméretek)

Ha a gépkocsik száma egymás felett 
1700 mm hasznos belmagasság esetén: 

1 db - akkor A = 1200 mm
2 db - akkor A = 2100 mm
3 db - akkor A = 3000 mm

TL-SP. TÍPUSOK



 

 

 

 

TL-Á-FS. TÍPUSOK

Szintátemelő berendezések
A GÉPKOCSIVAL EGYÜTT emelkedõ sík tetõvel (átemelési magasság nincs korlátozva)
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vegyes hajt‡ssal 3

talajfuratos, 
hidraulika hengerrel 2

javasolt
tet› csatlakoz‡s

elektromos
szegély fŸtéssel

Helytakarékos megoldás a gépkocsik parkoló helyre szállítására. Felépítmény nélkül elõkertbe, udvarba, stb. telepíthetõ.  
A „beépítettséget” nem növelõ, korszerû kivitel, függetlenül az elérni kívánt szintek számáétól.

Az „A” méret típustól és   
gépkocsi számtól függõen:
1,- 2,- 3,- as típusú kivitel 
esetén 1300 mm-tõl – 1800 
mm-ig változhat. Standard 
méret 1500 mm. 
A tetõ vízzárása, 6-os ská-
lán **** zárt állapotban.  
A vízelvezetés megoldása építé-
szeti feladat, a berendezésnek, 
nem tartozéka. Az akna legmé-
lyebb pontján zsomp kialakítása 
javasolt.



  

 

  

 

TL-Á-FT. TÍPUSOK

HOSSZTENGELYBEN, KÉTFELÉ nyíló tetõvel (nyitóíves, vagy hidraulikus kényszernyitással)
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Az „A” méret típustól, és   
gépkocsi számtól függet-
lenül:
1,- 2,- 3,- as típusú kivi-
tel esetén, melyek hajtás 
szempontjából azonosak 
a sík tetõs kivitellel: 1400 
mm 
A tetõ vízzárása, 6-os 
skálán *** zárt állapotban.  
A vízelvezetés megoldása építé-
szeti feladat, a berendezésnek, 
nem tartozéka. Az akna legmé-
lyebb pontján zsomp kialakítása 
javasolt.
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Helytakarékos, innovatív meg- 
oldása a gépkocsik parkoló-
helyre szállítására, amely 
felépítmény nélkül könnyü 
tetõvel zárja le a szabad-
ba telepített emelõgép aknát.  
A tetõ acélváz szerkezetû, hor-
ganyzott acéllemez bur- kolatú, 
10 cm-es hóteherre mérete-
zett.



 

 

 

 

TL-Á TÍPUSOK

Szintátemelő berendezések
ÉPÜLETBE BEÉPÍTETT  szintátemelõk, mintha a földszinten, egy garázsba állna be. 
 (átemelési magasság nincs korlátozva)
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A tervezõi fantázia szabadsága
Berendezéseink a legszélesebb választékban készülnek,  
a mindenkori tervezõi, használati igényeknek megfelelõen. 
A gépkocsik számától függõen telepíthetõek akár duplex, 
triplex stb. változatban külön elválasztó aknafal nélkül. Kö-
zös légtérben is.

Sodronyköteles emelõ berendezés, 
kétsebességes, utazó és  lassító foko-
zatú hajtómûvel.  Áthajtó, ún „híd” 
üzemmódra is alkalmas  kivitelben is 
megrendelhetõ, 
Igény szerint.

12 13 14 15



  

 

  

 

TL-Á-FT. TÍPUSOK

ÉPÜLETBE SZERELT kivitel, talajfuratos hidraulika hengerrel,  
    hidraulikus és vegyes hajtással

FONTOS MÛSZAKI MEGOLDÁS!
OLYAN BEÉPÍTÉSI LEHETÕSÉGEKHEZ, ahol 
nincs mód akna süllyeszték építésére, pl. magas 
talajvízszint. Mindegyik típusú berendezésünket 
tudjuk szállítani az alábbi ábra szerinti kivitelben. 
Mindössze 500 mm mélyítés szükséges. Ekkor 
az akna szélessége: 3300 mm, hossza: tetszõle-
ges (ajánlott, 5500 mm)
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parkoló szint
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A legkisebb alapterületre beépíthetõ kiváló 
komfort fokozatú emelõ berendezés. Az ut-
cáról, történõ behajtás  gyors és egyszerû.  
A  hívóterminál és forgalomirányító lámpa a 
kapu mellett van elhelyezve.
Talajfuratos, hagyományos, hidraulikus és 
vegyes hajtással.
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Ahol már elégedetten használják

ÿ Bp. II. Kékgolyó u. 45 gk. kiszolgálására, 2 szintes mélygarázs duplex 
 berendezés társasház. 6,5 m
ÿ Bp. III. Bécsi út 20 gk. kiszolgálására, 1 szintes mélygarázs, társasház.  
 4,8 m duplex berendezés
ÿ Bp. III. Bécsi út 20 gk. kiszolgálására, 1 szintes mélygarázs, társasház. 4,8 m
ÿ Bp. VII. Andrássy út 93 8 gk. kiszolgálására 1 szintes felsõ garázs, irodaház. 3,5 m
ÿ Bp. II. Rézsü u. 2 gk. kiszolgálására, 2 szintes süllyesztett garázs, családi ház.
ÿ Bp. XI. Brassó u. 2 gk. kiszolgálására, 2 szintes süllyesztett garázs, családi ház..
ÿ Debrecen Iparkamara u. 22 gk. kiszolgálására, 1 szintes mélygarázs  
 társasház. 3,8 m
ÿ St. Johann Ausztria süllyesztett garázs 2 gk. számára.
ÿ Zell am See Ausztria süllyesztett garázs 4 gk. számára
ÿ Bécs Ausztria Cooburg palota önjáró Gk. tároló lap 1 gk. számára.
ÿ Bp. VI.Ó u. 25. gk. kiszolgálására, 1 szintes mélygarázs, társasház. 5,3 m
ÿ Bp. VI. Szív u. 30 gk. kiszolgálására, 3 szintes mélygarázs, társasház 6,5 m
ÿ Bp. XII. Tusnádi u. 5. gk. kiszolgálására, mélygarázs kényszernyitású tetõvel,  
 társasház 5,5 m
ÿ Bp. XII. Tusnádi u. 12. gk. kiszolgálására, mélygarázs sík tetõvel, társasház 7,5 m
ÿ Debrecen, Varga u. 15. gk. kiszolgálására, mélygarázs társasház 3,4 m
ÿ Kecskemét, opel szalon, gk. bemutató emelõgép, 4,5 m
ÿ Bp. I. Szabó Ilonka u. 12 gk. kiszolgálására, mélygarázs társasház, 4,2 m

14 15

REFERENCIÁK



  

 

  

 

Ajánlott méretek, a TL-Á típusú berendezésekhez:

Amennyiben megfelelõ hely áll a tervezõ rendel-
kezésére, a  legmagasabb  kényelmi  kategóriá-
ban a tálca mérete,                                             szélessége:  2500 mm
                                                                            hos sza:        5800 mm

Az ehhez, tartozó akna, alaprajzi mérete,           szélessége: 3350 mm
                                                                             hos sza:       5850 mm

A standard emelõtálca mérete,                            szélessége: 2400 mm
                                                                             hos sza:       5450 mm

Az ehhez tartozó akna minimalis alaprajzi mé-
rete,                                                                     s zélessége: 2750 mm
                                                                             hos sza:       5500 mm

A minimális, még  ajánlható tálca mérete,           szélessége: 2300 mm
                                                                             hos sza:       5300 mm

Az ehhez tartozó akna, alaprajzi mérete,            szélessége: 2750 mm
                                                                             hos sza:       5350 mm

Az akna  teljes alaprajzi méretében biztosítandó
minimális                                                              mély ség:       450 mm
akna, közép süllyeszték, (plusz) ld. hosszmetszet                  +750 mm

A gépkocsi átemelõ berendezéshez biztosítandó
elektromos  energia, forgómotorként (az indítási 
áramfelvétel nélkül):                                                            U:   400 V
                                                                                            P:      18 k w
A 2400 mm szélességü tálcához ajánlott kapu-
nyílás                                                                   s zélessége: 2500 mm
                                                                            magas sága: 2200 mm

A közös aknába tervezendõ iker berendezéshez 
megfelelõ   akna,         (2400 mmszéles tálcákat 
feltételezve)                                         minimális  szélessége: 5800 mm 

A megadott méretek, teljesítmények, konkrét projekt esetén,  tervezõi
EGYEZTETÉST igényelnek!

Középen, talajfuratban elhelyezett hidraulika henger
esetén, egymásfelett két  autó egyszeres parkoló.   EP   5500     2700      5450     2400
Kétoldalt,  elhelyezett , hidraulika,hengerek  esetén,
egymás  felett,két autó, egyszeres parkoló.              EP   5500     3300      5450     2400 
Középen, talajfuratban elhelyezett hidraulika henger 
esetén, egymás mellett két autó, kétszeres parkoló. KP  5500     5300       5450     4900
Kétoldalt,  elhelyezett,  hidraulika,hengerek  esetén, 
egymás mellett, két autó, kétszeres parkoló.            KP   5500     5700       5450     4900

����������������������������

Középen, talajfuratban elhelyezett hidraulika henger
esetén,                                                                              5500     2700      5450     2400
Kétoldalt,  elhelyezett , hidraulika,hengerek  esetén,
kétoldali megvezetés                                                        5500     3300      5450     2400 

A1         A2         B1         B2

Mérettáblázat

Szintátemelõk

Süllyesztett parkolók
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TECHNO-LIFT

TECHNOCOOP Parkolástechnikai Gyártó Kft.
H – 1119 Budapest Fehérvári út 131.
H – 1054 Budapest, Akadémia u. 14.

Postacím: H – 1373 Budapest, 5. Pf. 594.

Tel: 06-1-353-2144, 06-1-205-3774, 06-30-931-8698.
Fax: 06-1-205-3775, 06-22-742-015

email: technocoop@technocoop.t-online.hu
email: technocoop@777westel.hu
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