
 

Mobilní zvedací sloupy 
pro kolejová vozidla 

Výkon díky inovaci 



Mobilní sloupy s pevným adaptérem 
 

 
PLUSy mobilních sloupů SEFAC s pevným zdvihacím adaptérem: 
 
• Jednoduché pro manipulaci:                                                                      

- optimální váha a design                                                            
- paletovací typ pojezdu s bezpečnostní  
  uvolňovací jednotkou 

• Snížená hlučnost zvedáků: 
- kompaktní design zvedáku 

• Maximální bezpečnost: 
- testovaný elektromechanický systém  
  ( samosvorný šroub - matice ) 
 
 

 
 

          Osazení           Integrované podložky      Váhový senzor          Automatický     Pojezd ( manuální       Ochranná 
          šroubovice       (manuální                    seřiditelný        nebo motorový )          vložka 
                                   nebo motorové)             přimazávač 
                                           

 

      

Spolupráce s výrobcem SEFAC při           
řešení vašich projektů pro kolejová  
vozidla znamená úzkou spolupráci           
s projektovým manažerem, který: 
 
- po konzultaci s vašim týmem 

provede analýzu vašich potřeb. 
- prostuduje vaši specifikaci  

a doporučí optimální řešení vašeho  
   projektu.  
- předloží vám vyčíslení kompletního 
   schématu vašeho projektu. 
- bude s vámi pracovat během celého 
   projektu až do jeho ukončení. 
 



Mobilní zvedací sloupy SEFAC 
 
Kompletní řešení 

•  pro provádění údržby vozidel ve všech provozech                                  
•  spouštění podvozků a systém usazení kol                                                             
•  nabídka finančně dostupného řešení bez stavebních zásahů                      
•  získání výhod ze snadnosti ovládání výrobků 
•  zvýšení produktivity práce vašeho zařízení 
•  zaručení bezpečnosti vašich pracovníků      

 
 

Pevný zdvihací adaptér proti adaptéru posuvnému? 
Který z nich lépe vyhovuje vašim potřebám? 

 
 

Váš výběr závisí na následujících kritériích: 
•  vaše činnost: výroba / údržba kolejových vozidel vlaků / metra / tramvají 
•  typ prováděných udržbářských činností: preventivní ( stupeň 1, 2 nebo 3 ) nebo opravy 
•  počet zdvihaných vozidel  
•  doba usazení vozidel 
•  frekvence zdvihu vozidel 
•  umístění a místo použití zvedáků v provozu 
•  další kritéria ovlivňující váš projekt 

 
Sloupy SEFAC pro kolejová vozidla 
 

•  samosvorný systém ( matice – šroubovice = bezpečnost ) 
•  bronzová nosná matice 
•  ocelová pojistná matice 
•  za studena lisovaná šroubovice – menší opotřebení, delší životnost 
•  zavěšená šroubovice – menší opotřebení matice ( práce v trakci ) 
•  vyrovnávání výšky mezi sloupy lineárním ovládáním pohybu zdvihacích adaptérů 
•  jednoduchá obsluha: přednastavení možností zdvihání 
•  barevný dotykový LCD displej s pomocnými hesly 
•  nosnosti 5, 10, 15, 20 a 25 t na sloup 
•  zdvih 2000 – 2500 mm standard ( další zdvihy dle individuálních potřeb ) 
•  speciální zdvihací adaptéry pro individuální projekty 
•  rozsah použitých sestav sloupů 8, 12, 24 až 44 dle požadavků 
•  všechny sloupy prochází individuálními statickými a dynamickými testy ve výrobním závodě 

 s výstupem ve formě certifikátů 



Mobilní sloupy SEFAC s posuvným adaptérem 

 
 
PLUSy mobilních sloupů SEFAC s posuvným adaptérem: 
 
• Velká flexibilita použití: 

- design základny a posuvných zdvihacích adaptérů 
  umožňují zdvihání rozsáhlého typu vozidel 
  jednou soupravou 
- až 44 sloupů 
- možnost automatizace pohybů ( přemísťování 
  sloupů, adaptérů atd. ) 

• Ergonometrický design:                                                                                  
- jednoduchý přístup kolem sloupů                                                

• Jednoduchá a pevná konstrukce     
 

 
   Automatický    Ochrana šroubovice       Integrované podložky 
   seřiditelný přimazávač         (manuální nebo motorové) 

      
 
 

 



 
 
 
 
      Mobilní zvedáky kanálové 
 
         pro zdvihání tramvají za podvozky 
 
 

 
 
 
 
Dvousloupové zvedáky 
                                                                              
pro provádění údržby podvozků 
 
 
 
 

 
 
     Další vybavení 
 

- stolové zvedáky 
- pomocné zvedáky 
- stojánky a podstavce 
- kanálové zvedáky  

(pro upevnění nebo  
      zdvihání tramvají za  
      podvozky)   

 
 
 
 
 
 
 
Přímý servis ve spolupráci s výrobcem 
 
Prodejní a poprodejní servis byl vždy nejvyšší prioritou firmy SEFAC.  
Specializovaní pracovníci firmy zajistí veškeré potřeby  
zákazníka ve vztahu k výrobkům SEFAC.  
 
Nejlepší podpora prodeje a servisu jen od autorizované firmy. 
 
 
                                                                prodej a opravy autoservisní techniky  

                                                              tel./fax 545219254, tel. 545229728-9, 545229679, 602724620 
 Ivanovické nám. 3, 620 00  BRNO     smejkalova@miteral.cz       www.miteral.cz 



 
 
 
SEFAC v Evropě a ve světě 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

SEFAC instaluje svá zařízení v celém světě. Zde jsou poslední z nich: 
 

Alžírsko, Belgie , Brazílie, Řecko, Indonésie, Irán, Itálie, 
Japonsko, Maroko, Peru, Filipíny, Portugalsko, Rumunsko, 
Španělsko, Švýcarsko, Taiwan, Thajsko, Tunisko, Velká Británie, 
USA, Francie 

 
 
 
 
 
 
 


