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Orona 3G 

X-15 
Brezstrojnično električno osebno dvigalo 

Optimalna uporaba  prostora in najnovejša tehnologija – direktni      

pogon brez reduktorja. 



X-15  
Rešitev po meri. Najsodobnejša tehnologija, cenovno dostopno in funkcionalno. 
 

Nosilnost 320 do 1000 kg ; 4 do 13 oseb 

Hitrost 1—1,6 m/s 

Maks. višina dviga 50—60 m 

Maks. število postaj 16—21 postaj 

Dohod 1 spredaj / 2 - ravno prehodna  

Vrsta pogona Direkten brezreduktorski - gearless 

Krmilje ARCA III krmilje, nizko energetski multiprocesor 

Tipi vrat Avtomatska teleskopska / Avtomatska centralna 

Svetla odprtina vrat Od 600 do 1500 mm (večanje za 100 mm) 

Višina vrat 2000 mm / 2100 mm / 2200 mm / 2300 mm 

Dimenzije kabine Glede na parametre 

Višina kabine 2100 mm / 2200 mm / 2300 mm / 2400 mm 

OSNOVNE KARAKTERISTIKE 

          STANDARDNO    OPCIJSKO  

 
                                        1 DOHOD                                             

 

  

 

 

 

 

 

 

                              2 DOHODA—RAVNO PREHODNA  
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STANDARDNE DIMENZIJE 

 

Kabina—inox plus 



POGON 

Kompakten, tih, direktni 

brezreduktorski pogon z     

trajnimi magneti. Visoka ener-

gijska učinkovitost, elektronski 

omejilec hitrosti. 

    

                                                  VRATA 

Kompakten, magneten in   trajen 

motor za hitro, natančno in tiho 

delovanje vrat. Napredno odpira-

nje vrat, fotozavesa po celotni 

višini vrat.  

ZMANJŠANA GLAVA  

Zmanjšana glava jaška, ki      

omogoča maksimalno varnost in 

zaščito za osebje, ki vzdržuje        

dvigalo.  

PLASTIFICIRANE POGONSKE VRVI 

Nadomestijo tradicionalne jeklene 
vrvi, zaradi: 

-manjše teže 
-večje fleksibilnosti  

-daljše življenjske dobe. 

Omogočajo uporabo  kompaktnejše-
ga mehanizma z večjo učinkovitostjo 
in bolj ekonomičnim motorjem. 

PARAMETRSKO/FLEKSIBILNO 

Prilagodljive mere kabine in vrat 

zagotavljajo optimizacijo pri     

obstoječih jaških (opcijsko) 

UPORABNOST JAŠKA 

Dvigalo je načrtovano tako, da 

uporabi ves prostor v jašku; dobro 

razmerje med prostorom, ki je na 

voljo - in številom oseb, ki se lahko 

transportirajo (nosilnost dvigala) 
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          AVTOMATSKI REŠEVALNI SISTEM 

Zagotavlja hitro, učinkovito in varno 

evakuacijo potnikov. Opcija: v primeru 

izpada električnega toka, baterijski 

reševalni sistem samodejno spusti  

dvigalo v etažo in odpre vrata. 

DOSTOPEN PROSTOR POD JAMO 

Prilagodi dvigalo da ustreza         

stavbam, ki imajo dostopen    

prostor pod jamo jaška (opcijsko) 


