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1. Windy (Dźwigi):
    Lifts:

2. Szyby:
    Shaft:

Systemy wind (dźwigów) - ogólnie;
Elevator systems in general;

Windy bez maszynowni;
Lifts without machine room;

Dźwigi na wynajem;
Rental elevators;

Dźwigi dla osób niepełnosprawnych;
Elevators for handicapped persons;

Dźwigi towarowe;
Freight elevators;

Dźwigi pasażerskie;
Passenger elevators;

Dźwigi z napędem bezprzekładniowym;
Gearless elevators;

Dźwigi hydrauliczne;
Hydraulic elevators;

Dźwigi z pochyłym torem jazdy;
Inclined elevator systems;

Dźwigi z napędem śrubowym;
Screw drive elevator systems;

Dźwigi cierne;
Traction elevators;

Dźwigi z napędem bębnowym;
Drum drive elevators;

Uproszczone pasażerskie systemy dźwigowe;
Simplified passenger elevatorsystems;

Dźwigi domowe;
Home lifts;

Dźwigi do montażu warunkach sejsmicznych;
Antiseismic lifts;

Dźwigi panoramiczne;
Panorama elevators;

Dźwigi do zastosowań morskich – na statkach;
Elevators for marine applications;

Dźwigi z systemem łańcuchowym typu push-pull;
Lifts with push-pull chain system;

Podnośniki samochodowe (osobowe / ciężarowe);
Vehicle lift (car, truck lift);

Dźwigi – kompletny pakiet;
Elevator package - complete;

Zestawy do montażu dźwigów;
Kits for elevator construction;

Dźwigi w trybie gotowości;
Standby elevator;

Dźwigi towarowe małe (potrawowe);
Dumbwaiters;

Komponenty;
Components;

Systemy łączności alarmowej;
Emergency call systems;

Dźwigi dla ekip ratowniczych;
Emergency elevator;

Dźwigi pneumatyczne;
Pneumatic elevators;

Dźwigi obserwacyjne;
Observation elevator;

Dźwigi kompozytowe;
Composite Elevators;

Dźwigi zębatkowe;
Rack & Pinion Elevators;

Krążki linowe;
Deflection sheaves;

Zawieszenia dla kabin i przeciwwag;
Suspension devices for cars and counterweights;

Urządzenia do podwieszania (mocowania) kabli zwisowych i instalacje elektryczne;
Cable hanging devices for traveling cables and wiring;

Zderzaki - elastyczne;
Buffers - elastic;

Zderzaki - hydrauliczne;
Buffers - hydraulic;

Urządzenia do wykrywania zadymienia w dźwigach;
Lift smoke control;

Łańcuch wyrównawczy w powłoce gumowej;
Balance chain rubber coated;

Urządzenie wyzwalające;
Triggering device;

Mocowania / łączniki;
Fixings/fasteners;

Wentylacja;
Ventilation;

Szyny DIN;
DIN-rail;

Prowadnice z akcesoriami;
Guide rails with acessories;

Hamulce sprężynowe dla przemysłu dźwigowego;
Spring operated brakes for lift industry;

Klocki przeciwwag, betonowe, żeliwne;
Counterweight blocks, concrete, cast iron;

Sterowania mikroprocesorowe;
Microprocessor group controls;

Jednostka sterowania rewizyjnego w podszybiu;
Pit control unit;

Gładko-ścienne kanały kablowe;
Cable trunking with plain walls;
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3. Napędy:
    Drives:

Kable, kanały kablowe, instalacje elektryczne;
Cable, ducts, wiring;

Przeciwwagi;
Compensation weight;

Systemy ochrony kabli;
Cable-protection-system;

Końcówki lin i obróbka;
Cables terminal processing;

Drabiny;
Ladders;

Systemy ewakuacji awaryjnej;
Emergency evacuation systems;

Urządzenia ewakuacyjne do dźwigów linowych i hydraulicznych;
Emergency evacuation devices for roped & hydraulic elevators;

Pojemniki i osadniki na olej;
Drip oil pans and containers;

Zderzaki olejowe;
Oil-buffer;

Zaciski do prowadnic;
Guide rail clips;

Elementy strukturalne szybów;
Hoistway structures;

Wyposażenie szybów;
Hoistway equipment;

Kanały szybowe (Kanały kablowe w szybie);
Shaft ducts;

Oświetlenie szybów;
Shaft lighting;

Szyby;
Shafts;

Pas jako cięgna nośne;
Belt as a means of suspension;

System równoważenia liny (Systemy kompensacji lin);
Rope balancing system;

Jednostki napędowe;
Drive units;

Silniki napędowe;
Drive motors;

Liniowe, mechaniczne układy napędowe;
Linear, mechanical drive systems;

Elektromagnesy hamulca (luzownika), okładziny hamulcowe;
Brake magnets, brake linings;

Uszczelnienia i zestawy uszczelek tłoków;
Seals and packings for pistons;

Nadajniki i sterowniki impulsowe;
Impulse transmitters and controls;

Enkodery (obrotowe);
Rotary encoder;

Pojedyncze i podwójne cewki luzowników;
Single- and double-acting brake lifting magnets;

Sprzęgła elektromagnetyczne i hamulce elektromagnetyczne;
Electromagnetic clutches and electromagnetic brakes;

Liny dźwigowe;
Hoisting strand rope;

Filtry;
Unit filtration;

Przekładnie (reduktory);
Gears;

Maszyny bezprzekładniowe (bezreduktorowe);
Gearless machines;

Silniki reduktorów;
Gear motors;

Silniki dźwigów bezreduktorowych;
Gearless elevator motors;

Podnośniki hydrauliczne;
Hydraulic jacks;

Systemy hydrauliczne i akcesoria;
Hydraulic systems and accessories;

Napędy hydrauliczne i zespoły pomp;
Hydraulic drives and pump units;

Koła ręczne;
Hand wheels;

Hydromechaniczne systemy bezpieczeństwa;
Hydromechanical safety system;

Sprzęgła;
Couplings;

Urządzenia chłodzące;
Chillers;

Chłodnice olejowo-powietrzne;
Air-oil coolers;

Silniki;
Motors;

Silniki elektryczne;
Electric motors;

Przekładnie planetarne;
Planetary gears;

Zawory zwrotne do rur spustowych;
Burst pipe check valves;

Hamulce do lin;
Rope brakes;

Akcesoria do lin;
Ropes and accessories;

Pompy śrubowe;
Screw pumps;
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4. Drzwi przystankowe:
    Landing doors:

5. Ramy kabin:
    Car frame:

6. Kabiny:
    Cars:

Koła linowe;
Rope sheaves;

Drzwi szybowe;
Hoistway doors;

Liny i mocowania;
Rope and attachments;

Drzwi przystankowe;
Landing door devices;

Systemy łańcuchowe typu push-pull z napędem silnikowym;
Motor-driven push-pull chain;

Koła cierne;
Traction sheaves;

Mechanizmy napędowe;
Driving mechanisms;

Napędy cierne;
Traction drive;

Osłony kół ciernych;
Traction sheaves cover;

Silniki momentowe;
Torque motor;

Silniki zanurzone w oleju;
Submersible oil motors;

Bloki zaworów;
Valve blocks;

Cylindry;
Cylinders;

Urządzenie napinające liny (Obciążki lin);
Tension device;

Drzwi przystankowe automatyczne;
Automatic elevator landing doors;

Automatyczne systemy otwierania drzwi;
Automatic door openers;

Drzwi dźwigów ;
Elevator doors;

Rygle do dźwigów;
Elevator locks;

Czujniki ruchu;
Motion detectors;

Drzwi pożarowe (drzwi z odpornością ogniową);
Fire doors;

Drzwi z zawiasami, certyfikowane (ze świadectwem badania typu);
Hinge lid doors, type certificated;

Portale;
Portals;

Drzwi wychylne wszystkich rodzajów;
Hoistway swing doors of all kinds;

Drzwi: wychylne, przesuwne, teleskopowe, otwierane w pionie (gilotynowe), wieloelementowe ;
Doors: swinging, sliding, telescopic, vertical lifting, multisec;

Kontrola i zamykacze drzwi;
Door checks & closers;

Okładziny drzwi;
Door claddings;

Rygle drzwi;
Door interlocks;

Krzywki ruchome odryglowania drzwi;
Door retiring cam;

Chwytacze ślizgowe;
Progressive safety gear;

Wkładki prowadników ślizgowych;
Guideshoe inserts;

Kabiny dźwigów / ramy kabinowe;
Elevator cabins / car frames;

Chwytacze: natychmiastowe, ślizgowe;
Safeties: instantaneous, progressive;

Prowadniki ślizgowe, prowadniki rolkowe;
Guide shoes, guide rollers;

Ograniczniki prędkości i akcesoria;
Speed governors and accessories;

Smarowanie prowadnic;
Guide rail lubricators;

Wnętrza (wystroje);
Interior;

Kabiny anty-klaustrofobiczne;
Anti-claustrophobia elevator cabins;

Oprawy i systemy oświetleniowe;
Lighting fixtures and systems;

Blachy;
Sheet metals;

Balustrada na dachy kabin (Barierki);
Railing for cabin ceilings;

Poręcze;
Handrails;

Kabiny dźwigów;
Elevator cabins;

Drzwi kabinowe;
Cabin doors;

Elementy mocowania wystroju kabin;
Elevator car interior fittings;

Siedzenia rozkładane;
Folding seats;
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7. Drzwi kabin:
    Car doors:

8. Urządzenia sterujące:
    Controller:

Podświetlane sufity / kurtyny świetlne;
Illuminated ceilings light beam curtain;

Fotokomórki;
Photoelectric barriers;

Urządzenia ważące;
Loadweighing devices;

Mechatroniczne układy hamulcowe;
Mechatronic brake system;

Urządzenia dokładnego zatrzymania i korekty położenia na przystanku;
Leveling and re-leveling devices;

Listwy czujnikowe do drzwi;
Safety edges for doors;

Wyświetlacze informacji związanych z bezpieczeństwem;
Safety light screens;

Ochrona wnętrza kabiny;
Cabin interior protection;

Czujki drzwi i fartuchy pod kabiną;
Door detectors and toe guards;

Elektromagnesy i krzywki do rygli;
Magnets and cams for interlocks;

Wzmacniacze z pętlą indukcyjną;
Induction loop amplifier;

Profile LED;
LED profiles;

Platformy obrotowe;
Rotating platforms;

Platformy skrętne (obrotowe);
Revolving platforms;

Drzwi kabinowe;
Elevator car doors;

Detektory zbliżeniowe na krawędziach drzwi;
Proximity edges;

Czujniki na krawędziach drzwi;
Sensor edges;

Napędy drzwi;
Door drives;

Sterowanie napędem drzwi;
Door drive controls;

Systemy alarmowe;
Alarm systems;

Fotokomórki;
Elevator light barriers;

Liny stalowe do dźwigów;
Wire rope for elevators;

Karty kontroli dostępu do dźwigów;
Lift controler cards;

Ładowarki akumulatorów;
Battery chargers;

Elementy sterowania i wyposażenie;
Control components and equipment;

Sterowanie mikroprocesorowe;
Microprocessor controllers;

Mikroprocesory do syntezatora mowy;
Microprocessors for voice synthesiser;

Produkty / producenci stosujący technologię CANopen;
CANopen products / manufacturer;

Komponenty elektroniczne;
Electronic components;

Urządzenia chroniące przed wybuchem;
Explosion-protected devices;

Liczniki ilości jazd;
Trip counters;

Zdalne sterowanie;
Remote controls;

Kable zwisowe;
Travelling cables;

Generatory impulsów;
Puls generators;

Rejestr inspekcji;
Inspection register;

Rezystory kompaktowe;
Compact resistors;

Rezystory mocy;
Power resistors;

Przełączniki magnetyczne;
Magnetic switches;

Systemy zasilania awaryjnego, oświetlenia awaryjnego i dostępu awaryjnego;
Systems for emergency power & emergency lighting and access;

Izolacje PVC i osłony przewodów;
Pvc insulator and sheath wires;

Przekaźniki;
Relays;

Systemy sterowania;
Control systems;

Rejestr działania w trybie awaryjnym;
Emergency elec. operation register;

Przewody sterownicze Tvvk (Okrągłe kable zwisowe Tvvk);
Tvvk round control elevator cables;

Łączniki elektryczne;
Switches;

Selektory, informacje o szybach (odwzorowanie położenia);
Selectors, shaft information;
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9. Sterowanie napędów:
    Drive control:

10. Elementy i wskaźniki działania:
      Operating and indicator elements:

Szafki rozdzielcze, kasety rewizyjne;
Switchboard cabinets, inspection boxes;

Obwody bezpieczeństwa;
Safety circuits;

Jednostki sterujące;
Control units;

Systemy zasilania;
Power supply systems;

Instalacja elektryczna w szybie;
Hoistway wiring;

Rezystory;
Resistors;

Kanały kablowe;
Wiring ducts;

Narzędzie tnące do koryt kablowych ze ścianami perforowanymi;
Cutting tool for cable trunking with slotted walls;

Sterowania zewnętrzne z wyborem przystanku docelowego;
Call destiantion systems;

Alternatywne systemy zasilania;
Alternative Energy Supply Systems;

Systemy efektywności energetycznej;
Energy Efficency Systems;

Karty kontroli dostępu (tylko producenci kart, nie czytników);
Lift Controller Cards (only control card manufactures, not panel);

Inteligentne bramki przemysłowe (GSM) do dźwigów;
Smart elevator industrial gateway;

Rezystory hamowania;
Braking resistors;

Sterowniki pulsacyjne rezystorów hamowania;
Chopper resistors;

Sterowniki z przemiennikami częstotliwości;
Variable frequency controls;

Falowniki;
Inverter;

Sterowanie silników napędowych;
Drive motor controls;

Sterowanie, przekładniki częstotliwości;
Controls, frequency convertors;

Systemy do płynnego rozruchu napędów hydraulicznych;
Systems for smooth starting of hydraulic drives;

Generatory, falowniki;
Motorgenerators, invertors;

Elementy sterowania i sygnalizacji;
Operating and indicator elements;

Elementy sygnalizacji;
Indicator elements;

Wyposażenie audiowizualne i planowanie;
Audiovisual fittings and planning;

Napisy w języku Braille;
Braille;

Elementy sterowania – przyciski łączniki;
Operating elements;

Kasety sterownicze;
Control switchboards;

Kasety dyspozycji w kabinie i kasety wezwań;
Car operating panels and landing stations;

Elementy dotykowe Braille;
Braille tactiles;

Systemy wizyjne;
Vision-system;

Wskaźniki cyfrowe;
Digital indicators;

Komputerowe syntezatory mowy;
Computerized voiced synthesiser;

Wskaźniki elektroniczne;
Electronic indicators;

Elektroniczne gongi;
Electronic gongs;

Wskaźniki położenia na przystankach;
Floor position indicators;

Strzałki kierunku jazdy;
Travel direction arrows;

Systemy łączności- Intercom;
Intercom systems;

Jednostki GSM;
GSM unit;

Wskaźniki położenia do kabin;
Car position indicators for cars;

Podświetlane wyświetlacze informacyjne;
Information and illuminated displays;

Lampy, urządzenia oświetleniowe;
Lamps, lighting devices;

Lampy LED;
LED-lamps;

Przyciski podświetlane;
Illuminated pushbuttons;

Ekrany LCD;
LCD screen;

LED;
LED;

LiftEye;
LiftEye;
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11. Narzędzia:
      Tools:

12. Obsługa + testowanie:
      Service + testing:

Wyświetlacz z matrycą punktową i wyświetlacze siedmiosegmentowe;
Dot matrix display and seven segment display;

Kasety dyspozycji w kabinie dla osób niepełnosprawnych;
Car control station for disabled;

Interkom i syntezator mowy;
Intercom speech unit and speech synthesiser;

Panele sterowania (kasety sterowania);
Control panel;

System kontroli dostępu;
Security access system;

Aparaty telefoniczne;
Telephone units;

Przyciski;
Push buttons;

Kasety dyspozycji dla kabin i wezwań na przystankach;
Operating stations for car and halls;

Elementy dotykowe;
Tactiles;

Wskaźniki TFT;
TFT indicators;

TFT;
TFT;

Ekrany dotykowe TFT;
TFT touch screen;

Sprzęt monitorujący;
Monitoring equipment;

Kontrola dostępu i klawiatury szyfrujące;
Access controls and encoding keypads;

Automatyczne smarowanie;
Automatic lubricators;

Przyrządy diagnostyczne;
Diagnostic instruments;

Wyposażenie serwisowe i wyposażenie wózków serwisowych;
Servicing and worshop carts equipment;

Zdalna konserwacja i diagnostyka;
Remote maintenance and diagnosis;

Pasy, zawiesia;
Belt, slings;

Wyposażenie szybów;
Hoisting equipment;

Urządzenia pomiarowe;
Measuring instruments;

Rusztowania;
Scaffoldings;

Klucze awaryjne;
Emergency operating keys;

Obróbka powierzchni;
Surface treatment;

Oleje, smary;
Oil, greases;

System smarowania olejem;
Oil lubrication system;

Sprzęt ochrony osobistej;
Personal safety equipment;

Przyrządy testujące dźwigi;
Testing instruments for elevators;

Systemy cięcia;
Cutting systems;

Schodołazy;
Power stair climber;

Schodołazy - zasilane (z napędem elektrycznym);
Power stair climber - powered;

Wyposażenie warsztatów;
Workshop equipment;

Narzędzia online;
Online-Tools;

Edukacja i kształcenie zawodowe;
Education and vocational training;

Programy komputerowe;
Computer programs;

Usługi ogólnie;
Services in general;

Części zamienne do dźwigów;
Spare parts for elevators;

Części zamienne do schodów i chodników ruchomych;
Spare parts for escalators;

Publikacje branżowe, standardy i normy;
Trade publications, standards;

Wykwalifikowany personel do montażu dźwigów;
Qualified staff for building and assembly of elevators;

Profesjonalne ekspertyzy;
Expert's opinions;

Naprawa i konserwacja;
Maintenance, repair work;

Biura inżynierskie;
Engineering office;

Portale internetowe;
Internet portal;

Uruchomienie schodów ruchomych;
Putting into service of escalators;

Analizy marketingowe;
Marketing expertise;

* Właściwe zaznaczyć / * Please tick

EURO-LIFT
2-4.10.2018

Targi Kielce / Kielce Trade Fairs
ul. Zakładowa 1, 25-672 Kielce, Poland, tel.(+4841) 365-12-10, fax (+4841) 345-62-61

e-mail: grzechowska.boguslawa@targikielce.pl, www.euro-lift.targikielce.pl

2018



8cLISTA BRANŻOWA
BRANCH LIST

Pełna nazwa firmy do katalogu
Full Company Name for the catalogue

Telefon
Telephone

Ulica
Street

Miasto
City

Fax

Kod
Post code

e-mail Adres strony internetowej
Website

Państwo
Country

Pieczęć firmy / Company stamp Data, czytelny podpis osoby upoważnionej / Date, authorised person’s signature

UWAGA: Brak pieczęci i podpisu 
uniemożliwia realizację zamówienia!!!/
NOTE: The lack of stamp or signature

makes the order invalid !!!

Konto /  Raiffeisen Bank Polska SA Bank account:

22 1750 1110 0000 0000 0568 3537 Swift: RCBWPLPWPL 

Jesteśmy wystawcą branży* / We exhibit products falling into the following category*

13. Usługi:
      Service:

Montaż dźwigów;
Lift assembly;

Instalacja nowych schodów ruchomych;
Installation of new escalators;

Planowanie i projektowanie;
Planning and designing;

Testowanie komponentów i dźwigów;
Testing of components and elevators;

Testowanie;
Testing;

Elementy doposażania urządzeń podnoszące bezpieczeństwo (dźwigów/schodów ruchomych);
Retro-fit products for hazard analysis;

Zarządzanie jakością - doradztwo;
Quality management-consulting;

Zarządzanie jakością - certyfikacja;
Quality management-certification;

Centra serwisowe, 24-dyżur służb ratowniczych;
Service center for emergency calls, 24-hours-service;

Eksperci;
Experts;

Oprogramowanie;
Software;

Dostawcy usług;
Service provider;

Rury ochronne;
Protective tubes;

Zapobieganie wypadkom;
Accident prevention;

Związki i stowarzyszenia;
Associations, organisations;

Serwisowanie, wsparcie dla serwisów;
Servicing, servicing aids;

Urządzenie monitorujące;
Monitoring device;

Konserwacja oparta na przewidywaniu i zapobiegawcza ;
Predictive and Preventive Maintenance;

Komponenty dźwigowe;
Elevator components;

Programy komputerowe do konserwacji dźwigów i fakturowania;
Computer programs for elevator servicing and invoicing;

Ozdobne elementy wyposażenia;
Decorative fittings;

Dekoracyjne powierzchnie metalowe;
Decorative metal surfaces;

Dokumentacja;
Documentation;

Stal nierdzewna;
Stainless steel;

Łożyska kulkowe;
Ball bearings;

Elementy miedziane;
Special copper solution;

Części maszyn wykonane z technicznych tworzyw sztucznych;
Machine parts made of technical plastic materials;

Produkty wzmocnione;
Rigidized products;

Koła zębate paska rozrządu;
Timing belt sprockets;

Rolki do dźwigów i schodów ruchomych;
Rollers for elevators and escalators;

Izolacja akustyczna, podkładki antywibracyjne;
Sound insulation, antivibration pads;

Znaki i etykiety;
Signs and labels;

Osłony ochronne / osłony rąk / osłony;
Protection covers / finger protections / hoods;

Czujniki dźwigów i schodów ruchomych;
Detectors for elevators / escalators;

Progi drzwi przesuwanych;
Sliding door sills;

Progi;
Sills;

Hamulce bezpieczeństwa;
Safety brakes;

Technologie środowiskowe;
Environmental technology;

Wentylatory;
Fans;

Znaki bezpieczeństwa, znaki ostrzegawcze;
Safety signs, warning signs;

Akcesoria;
Accessories;

Systemy kotwienia / mocowania prowadnic;
Rail Bracket System;

Transmisja danych w kablach zwisowych;
Data Media in Traveling Cable;

Liny do modernizacji dźwigów;
Cable for Lift Modernization;

Rolki do drzwi dźwigów;
Elevator door rollers;

Rolki schodów ruchomych;
Escalator rollers;

Czyszczenie poręczy;
Cleaning handrail sterilizer;

Systemy bezpieczeństwa, akcesoria, łączniki bezpieczeństwa;
Safety systems, accessories Safety contacts;
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14. Inne:
      Others:

15. Schody ruchome:
      Escalators:

16. Podnośniki platformowe:
      Platform lifts:

Systemy parkingowe;
Car parking systems;

Windy schodowe;
Stairway lifts;

Podnośniki dla wózków inwalidzkich;
Wheelchair lifts;

Szkło;
Glass;

Magnesy;
Magnets;

Stylowa modernizacja;
Stylemodernization;

Panele świetlne;
Luminous panel;

Zautomatyzowane chodniki;
Automated pedestrian overpass;

Chodniki ruchome, schody ruchome;
Moving walks, escalators;

Stopnie do schodów ruchomych;
Escalator steps;

Naprawa, konserwacja schodów ruchomych;
Repair, maintenance of escalator steps;

Koła napędu poręczy;
Hand rail wheels;

Komponenty dla chodników i schodów ruchomych;
Components for moving walksways and escalators;

Montaż schodów ruchomych;
Installation of escalators;

Travolator - chodniki ruchome;
Travolator;

Pasy do napędów, koła pasowe, płyty zaciskowe, pasy transmisyjne;
Power transmission belts, pulleys, clamping plates, conveyor belts;

Windy schodowe;
Steplift;

Windy dla wózków inwalidzkich;
Through floor lift;

Platformy hydrauliczne;
Hydraulic platforms;

Dźwigi domowe;
Homelift;

Podnośniki platformowe;
Plattform lifts;

Podnośniki nożycowe;
Scissor lift tables;
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