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SA «Moghilevliftmaș» - unul din cei mai cunoscuți producători de 
utilaje pentru ascensoare în Europa Estică. Întreprinderea în continuu își 
lărgește asortimentul producției fabricate. În prezent, dispunem de 
peste 130 modele de ascensoare:

- ascensoare pentru pasageri cu capacitatea de ridicare de 225, 
300, 320, 400, 450, 630, 1000 și 1275 kg cu viteza mișcării pînă la 2 m/s; 

- ascensoare pentru materiale cu capacitatea de ridicare de 100, 
250, 500, 1000, 2000, 3200, 5000 și 6300 kg;

- ascensoare pentru spital cu capacitatea de ridicare de 500, 630, 
1000, 1275, 1600, 2000 kg;

- platforme pentru persoane cu dizabilități cu capacitatea de 
ridicare de 225 kg.

Se produce un larg asortiment de echipamente și piese de schimb 
pentru reparația și modernizarea ascensoarelor �zic uzate și moral 
învechite.

Întreprinderea produce instalații pentru construcții (platforme 
catarg pentru ridicarea persoanelor și greutăților și  platforme de 
deservire) și mașini de tocat lemn (tocator de crengi).

Se produc următoarele produse de consum: strunguri de uz casnic 
pentru prelucrarea lemnului, troliuri de uz agricol pentru prelucrarea  
teritoriului intravilan, fărîmițătoare de hrană etc.

Ascensoarele produse corespund Directivei europene referitoare 
la ascensoare № 95/16/UE și Directivei Uniunii Europene № 73/23/ЕЕС și 
89/336/ЕЕС de siguranță a instalațiilor electrice. Întreprinderea 
marchează nodurile de siguranță cu semnul СЕ.

ASCENSOARE PENTRU PASAGERI
Ascensoarele pentru pasageri sunt destinate înstalării în blocuri 

locative și edi�cii publice. Se confecționează cu amplasarea de sus a 
camerei mașinei, sau fără ea.

Întreprinderea produce ascensoare pentru transportarea 
echipelor pompiere și ascensoare cu posibilitatea transportării 
persoanelor a�ate în cărucior sau altor grupe de persoane puțin mobile. 
Este posibilă confecționarea ascensoarelor în complectarea seismică.

Ascensoarele pentru pasageri  produse de                  
SA «Moghilevliftmaș »  dispun de:

- mișcare lină și precizia mărită a opririi;
- cabina comfortabila și nivelul redus de zgomot;
- panou de comanda de tip antivandal și butoane de apel 

iluminate;
- indicatoare de direcție a mișcării și poziționare a cabinei;
- statie de control  perfectă pe bază de microprocesoare;
- reglajul frecvenței mecanismului principal de tracțiune și celui de 

la ușa cabinei.



ASCENSOARE DE SPITAL

SA «Moghilevliftmaș»  confecționează ascensoare de spital  
pentru instalarea în înstituțiile curativ-pro�lactice. Ele permit 
transportarea pacienților pe pat rulant. Cabina se produce cu acces 
dublu sau unilateral. 

Modelele ascensoarelor PB0606, LBB-10010G, PB1210, PB1610, 
LB2010 sunt echipate cu usi automatice și dispun de regimul 
transportarii echipelor de pompieri. 

Modelul ascensorului pentru spital LB-0505 este destinat utilizării 
cu însoțitor. Ascensorul este echipat cu uși pe balamale, cabina cu uși 
telescopice cu deschidere manuală.    

A fost proiectat și acum este testat ascensorul pentru spital cu 
capacitatea de ridicare a greutății de 2000 kg cu dimensiunile cabinei 
1500x2700х2100 mm și dimensiunile ușii de 1300 mm.

ASCENSOARE PENTRU 
MATERIALE

SA «Moghilevliftmaș»  produce ascensoare pentru materiale 
obișnuite și hidraulice cu capacitatea de ridicare a greutății de 500, 1000, 
2000 și 3200 kg,  precum și ascensoare obișnuite pentru materiale cu 
capacitatea de ridicare 5000 și 6300.

Ascensoarele pentru materiale cu deschiderea manuală a ușilor se 
confecționează cu sistemul intern de comandă, destinat operării de 
către însoțitor, sau cu sistem exterior de comandă, destinat utilizării fără 
însoțitor. La comandă, cabina acestor ascensoare poate � complectată 
cu uși grilă de tip Bostwick sau de tip închis.

La comandă interiorul și ușile cabinei pot � confecționate din oțel 
inoxidabil. Podelele pot avea următoarea suprafață: table vopsită de 
oțel  ondulat, tablă ondulată din oțel sau aluminiu.

Ascensoarele pentru materiale SA «Moghilevliftmaș»  :
- simple în montare și deservire;
- dispun de statie de control  perfectă pe bază de microprocesoare;
- dotate cu cabine de rezistență înaltă. 
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ASCENSOARE FĂRĂ 
CAMERA MAȘINII

Utilizarea ascensoarelor fără camera mașinii – una din direcții de 
perspectivă a dezvoltării industriei mondiale a ascensoarelor. 
Avantajele acestor ascensoare asigură utilizarea lor largă în edi�ciile 
locative și administrative, hoteluri, vile și în toate felurile edi�ciilor 
moderne.

SA «Moghilevliftmaș» a implementat producerea ascensoarelor 
pentru pasageri fără camera mașinii cu capacitatea de ridicare a 
greutății de 400, 630 și 1000 kg cu troliu axial fără reductor, situat sub 
capatul de sus a puțului  și viteza deplasării de 1,0 și 1,6 m/s. 

La proiectarea ascensoarelor fară camera mașinii, atenție 
deosebită a fost acordată comodității montării și deservirii tehnice a 
troliului și stației de control, cu respectarea tuturor regulilor de 
securitate.

În ascensoare fără camera mașinii cu troliu axial  fără reductor se 
utilizează uși telescopice cu deschidere (dimensiuni de la  650 pînă la 
1200 mm).

În aceste ascensoare se utilizează troliurile brand-urilor mondiale: 
THYSSEN KRUPP, LANCOR.

Aceste ascensoare se echipează cu o sursă de alimentare 
neîntreruptibilă, care prevede evacuarea pasagerilor în timpul unei 
pane de curent.

Avantajele ascensoarelor fără camera mașinii.
Construcția
Lipsa camerei mașinii asigură economia spațiului în edi�ciu, 

permițînd realizarea celor mai inovative idei arhitecturale.
Economisirea energiei electrice
Utilizarea troliului non reductor pe bază de motor electric 

sincronizat cu magneți permanenți, reduce consumul energiei electrice. 
În comparație cu troliuri reductoare, consumul sumar al energiei 
electrice  este minimizat cu 30%.

Comfortul și siguranța
Comfortul în cabina ascensorului și în edi�ciul în care este instalat, 

este asigurat de parametrii reduși de zgomot și vibrație. Precizia înaltă a 
momentului de oprire a ascensorului asigură siguranța utilizării 
acestuia.

Siguranța ecologică
Siguranță ecologică a ascensoarelor este asigurată de faptul că la 

utilizarea tracțiunii fără reductor nu se folosește ulei. 
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DESIGN PROIECTELE ASCENSOARELOR FĂRĂ CAMERA MAȘINII

Elite Line Elite Gold Line

Nature Line Modern Line

Classic Line
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TEHNICA PENTRU PERSOANE CU 
DIZABILITĂȚI FIZICE

Un ascensor simplu în exploatare sau o platforma ergonomică 
pentru o persoană cu dizabilități �zice – acordă posibilitatea deplasării 
linistite și comfortabile de pe un nivel pe altul, fără a crea probleme celor 
din jur, și fără a se simți lezat.

SA «Moghilevliftmaș»  produce ascensoare accesibile pentru 
persoane cu dizabilități �zice, cu capacitatea de ridicare de 630 kg, și 
platforme pentru personae cu dizabilități cu capacitatea de ridicare 225 
kg.

Caracteristici speci�ce a ascensoarelor accesibile 
pentru persoane cu dizabilități:

- panoul de comanda plasat la o înălțime accesibilă de pe cărucior 
cu rotile;

- butoanele sunt prevăzute cu codul Braille, pentru comoditatea 
utilizării de către persoane cu de�ciențe vizuale.

Întreprinderea produce platforme verticale (de tip deschis sau 
închis) și platforme înclinate pentru persoane cu dizabilități

Ele se instalează în blocuri locative, edi�cii administrative sau 
industriale, care au diferență de nivel în cursul mișcării persoanelor (cu 
de�ciențe �zice) pe cărucioare și pentru persoane cu posibilități limitate 
de deplasare.

INSTALAȚII PENTRU CONSTRUCȚII
SA «Moghilevliftmaș» este unul din cei mai mari producători a 

instalațiilor de ridicare-transportare a greutăților, care corespund celor 
mai înalte cerințe de securitate.

La momentul de față, întreprinderea produce platforme catarg 
pentru ridicarea materialelor și pasagerilor PMGP-1500 și PMGP-2000, și 
platforme de lucru pivotante PRL-20.

Platformele se utilizează în construcții, lucrări de reparație, și la 
renovarea clădirilor. Platforma de deservire PRL-20 este destinată 
pentru plasarea lucrătorilor și a materialelor la efectuarea lucrărilor de 
fațadă. 

Simplitatea în utilizare și montare, posibilitatea transportării 
rapide a platformelor și dispozitivelor de ridicare, permite economisirea 
nu doar a timpului dar și �nanțelor utilizate la lucrări de reparație și 
reconstrucție a edi�ciilor.
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MAȘINI DE TOCAT LEMN 
(TOCATOR DE CRENGI) МN25

Se utilizează la curățirea teritoriului de tu�șuri, buturugi și copaci 
cu diametru pînă la 10 cm sau copaci solitari cu diametrul tulpinii de la 
10 cm pînă la 15 cm concomitent cu scoaterea semni�cativa din sol (pînă 
la 25 cm) și farimițarea lor.  

Domeniile de utilizare a tocatorului: 
- crearea fîșiilor antiincendiare; 
- curățirea teritoriului după taierea pădurii, afînarea pămîntului 

înainte de sădirea copacilor noi, cu înlăturarea simultană a rădăcinilor și 
buturugilor vechi; 

- curățirea teritoriului sub liniile de tensiune înaltă, în fîșiile de 
separare a conductelor de gaz și petrol, autostrăzilor și căilor ferate; 

- restabilirea zonelor abandonate.

Pentru evitarea defecțiunilor elementelor tractorului și a 
tocatorului, tocatorul este echipat cu ambreiaj de siguranță cu fricțiune.

PRODUSE DE CONSUM
SA «Moghilevliftmaș» produce următoarele produse de consum: 

strunguri de prelucrare a lemnului, cu destinație diferită (universale, 
pentru tamplarie, sau cu freză); troliuri agricole pentru prelucrarea 
teritoriilor intravilane, fărîmițător de hrană, masă pliantă.

Întreprinderea este unul din cei mai importanți producători de 
strunguri universale de prelucrare a lemnului.

Strungurile indicate (IE-6009А2.1-02 și IE-6009А4.2-02) efectuează 
funcțiile tăierii transversale, longitudinale și sub unghi; funcția 
rindeluirii planare, pe muchie și sub unghi. Strungul IE-6009А2.1-02 
efectuează operațiunea de freză cu ajutorul discului de freză (reținere de 
pătrime). Puterea nominală de consum constituie respective 1,7 și 2,4 
kWt; grosimea articolului taiat 50 și 95 mm; lățimea rîndeluirii 200 și 280 
mm.
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GEOGRAFIA LIVRĂRILOR PRODUCȚIEI SA «MOGHILEVLIFTMAȘ»

SA «Moghilevliftmaș»
212798, Republica Belarusă, or. Moghilev, pr. Mira 42 
(+375222) 740-926, 740-935
fax (+375222) 740-983; 740-971, 
E-mail: liftmach@liftmach.by
www.liftmach.by
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