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ТЕМА : БУДІВЕЛЬНІ     ПІДЙОМНИКИ 

 

Будівельні підйомники – це вантажопідіймальні машини, в яких несу- 

чий орган (платформу, ківш, кабіну і т.д.) переміщують у напрямних або 

з'єднують з пересувними елементами конструкцій. Їх використовують при 

виконанні опоряджувальних, покрівельних і ремонтних робіт, зведенні споруд 

баштового типу (елеваторів, труб) тощо. 

Підйомники – вантажопідіймальні машини, якими можна транспорту- 

вати по вертикалі не тільки будівельні вантажі а і людей, що суттєво скорочує 

затрати робочого часу, особливо при висотному будівництві; 

За призначенням розрізняють вантажні та вантажопасажирські 

підйомники, а також стаціонарні й пересувні. Стаціонарні виготовляють 

вільностоячими (при висоті піднімання до 12 м) і приставними, які 

прикріплюються до споруди (при висоті піднімання до 60 м)За конструкцією 

напрямних підйомники бувають з гнучкими (струнні) й жорсткими (щоглові, 

шахтні) напрямними. У шахтних підйомники вантажонесучий орган 

пересувається всередині металоконструкцій. Пересувні підйомники на базі 

автомобілів, тракторів, причепів часто називають монтажними вишками. 

Рис. 4.3 – Схеми підйомників: 

а – з підвісними (струнними) 

напрямними: 1 – лебідка; 2 – 

підіймальний канат; 3 – 

вантажонесучий орган; 4 – втулка; 5 

– напрямний канат; 6 – обвідні 

блоки; 7 – рама; 8 – противага; 9 – 

натяжний пристрій; б – щоглового: 1 

– рама; 2 – лебідка; 3 – коток; 4 – 

щогла; 5 – обвідні блоки; 6 – опора: 7 

– підіймальний канат; 8 – майданчик; 

в – шахтного: 1 – лебідка; 2 – 

вантажонесучий орган;  3 – 

металоконструкція; г – пересувного: 

1, 4 – ходовий і вантажний візки; 2 – 

щогла; 3 – вантажозахватний орган 

(гак); 5 – рейки; д – з подаванням ван- 

тажу до приміщення: 1 – щогла; 2 – 

візок; 3 – вантажонесучий орган 



 

Ножничний підйомник 

Яке обладнання підходить для негайного вирішення завдань на складі, на СТО, 

при монтажі зовнішньої реклами? Це підйомник гідравлічний ножничний з 

робочою платформою. Такий підйомний пристрій отримав широке поширення  

різних сферах діяльності. До його ключових переваг відносяться компактні 

розміри, стійкість з аутригерами і простота експлуатації. При використанні 

ножничного підйомника економиться час працівників і оперативно 

вирішуються поставлені завдання, пов’язані з підняттям та переміщенням 

вантажів. 

Електричні підйомники ножицевого типу складаються з механізму, зовні 

схожого на ножиці. Вони приводяться в дію за допомогою гідравлічних 

циліндрів. Підйомні пристрої використовуються для 

завантаження/розвантаження вантажів навіть в обмеженому просторі. Для 

забезпечення безпеки обладнання укомплектовується рамою безпеки. Це 

важливий елемент, від якого залежить безпека експлуатації системи. Коли під 

металевою платформою виявляється сторонній предмет, гідравлічний привід 

моментально припиняє свою роботу. 

Електрогідравлічний підйомник – багатофункціональна техніка, яка успішно 

застосовується в будівельній і виробничої галузі. Її головна особливість полягає 

в тому, що підйом і спуск металевої робочої платформи виконується у 

вертикальному напрямку. Для зручності експлуатації система доповнюється 

пультами управління. На таких пристроях відображаються різні опції. До них 

відноситься кнопка запуску підйомника, кнопка аварійної зупинки, лічильник 

мото-годин. Пульти управління встановлюються на шасі і на металевій 

платформі. З їх допомогою забезпечується повноцінна робота пристрою. 



Ножицевий підйомник оснащується гумовими колесами. Це ідеальний варіант 

для переміщення по нерівній поверхні. Колеса не псують покриття для підлоги і 

відрізняються довговічністю. Щоб машина не нахилялася в сторону, 

використовуються висувні бічні опори. Це корисна опція, завдяки якій 

передбачається робота підйомних пристроїв на похилих площинах з вибоїнами. 

При відключенні електрики спрацьовує аварійний спуск. Щоб двигун 

функціонував довго і безперебійно, багато моделей доповнюються датчиком 

перегріву. 

Підйомні пристрої підходять для виконання робіт всередині приміщень та на 

вулиці. Вони незамінні на невеликій території і в приміщеннях, які 

відрізняються нетиповим плануванням. 

Підйомник ножицевий електрогідравлічний – сучасне обладнання, для якого 

характерна висока продуктивність і надійність. Воно розраховане на тривалий 

період служби в будь-яких умовах. Пристрої працюють практично безшумно і 

не залишають слідів на підлоговому покритті. З їх допомогою швидко і якісно 

вирішуються різні завдання. До них відносяться такі моменти: 

 установка кондиціонерів; 

 підйом і переміщення вантажів по території складу, на певну висоту; 

 миття вікон на висотних будівлях; 

 монтаж декоративних елементів; 

 підготовка до масових заходів, пов’язаних зі спортом і з культурними 

подіями; 

 обробка стель і фасадів, капітальний ремонт; 

 монтаж різних рекламних конструкцій. 

  

 

Ножицевий підйомник гідравлічний істотно підвищує продуктивність праці. 

За допомогою такої спецтехніки можна підняти вантаж на висоту (наприклад, 

між рівнями складу) або перевезти його в інше місце. Підйомники, оснащені 

гідравлічними циліндрами і системою важелів, корисні при проведенні 

будівельних робіт на об’єктах, при ремонті автомобілів, при обслуговуванні 

освітлювальних приладів. 



У багатьох випадках електрогідравлічний підйомник ножицевого типу 

застосовується для виконання завантаження/розвантаження вантажних машин. 

Для цього він розміщується так, щоб платформа перебувала на рівні підлоги. 

Коли потрібно розвантажити автомобіль, на платформу заїжджає рокла і 

витягує піддон з вантажем. Після цього підйомник опускається вниз. Процес 

повторюється, поки вантажний автомобіль не буде розвантажений. 

У промислових і складських приміщеннях електрогідравлічні підйомники 

ножичного типу використовуються ще з однією метою. Мається на увазі 

застосування спецтехніки в якості вантажопідйомних ліфтів. В такому випадку 

в приміщенні встановлюються стаціонарні платформи без ходових коліс, але з 

кабіною і сітчастої огорожі. Вони відрізняються підвищеною міцністю і 

надійністю. У ліфтах такого типу здійснюється підйом людей чи вантажів на 

інший поверх виробничого складу або логістичного центру. 

Безпека підйомних пристроїв 

Цьому напрямку приділяється велика увага. Тому при використанні 

підйомника ножицевого типу електрогідравлічного не виникають неприємні 

ситуації. Для забезпечення безпеки система доповнюється корисними опціями. 

До них відноситься аварійне опускання при виникненні форс-мажорної 

ситуації, регулювання швидкості пересування платформи, захист двигуна від 

перегріву. Ще використовуються аутригери. Це виносні опори, призначені для 

підвищення стійкості конструкції. Вони незамінні при використанні підйомних 

пристроїв на нерівних поверхнях. 

Використання підйомників ножицевого типу 

Спецтехніка з підйомними столами затребувана протягом довгого часу. Це 

пов’язано з тим, що електрогідравлічні підйомники ножицевого 

типу  оснащені спеціальним механізмом, який опускає і піднімає платформу. 

Якщо передбачається проведення оздоблювальних робіт, обов’язково 

використовується огорожа. З його допомогою забезпечується безпека людей. 

Залежно від конструкції ходової частини, спецтехніка класифікується на кілька 

видів: 

 пересувні моделі – затребувана продукція, яка використовується на 

різних об’єктах. Головною особливістю таких підйомних пристроїв є 

наявність ходових коліс. З їх допомогою спецтехніка буксирується до 

певного місця на причепі. Вартість таких моделей нижче, ніж 

самохідних. При використанні пересувних моделей економляться трудові 

ресурси і підвищується якість роботи на складі; 

 стаціонарні системи – пристрої, в яких замість коліс передбачається 

міцна опорна рама. Вони виготовляються з профільних труб, що 

відрізняються надійністю. Стаціонарні системи помітні легкістю в 

експлуатації і хорошою функціональністю. У них передбачаються 
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пристрої, за допомогою яких забезпечується захист від перевантажень, 

і спеціальну огорожу. Стаціонарні підіймальні пристрої корисні в різних 

випадках: вертикальне переміщення вантажів на другий рівень, 

переміщення людей; 

 самохідні підіймальні пристрої – підйомники, що відрізняються 

мобільністю. У більшості випадків вони укомплектовуються 

електродвигуном, який не виділяє небезпечні елементи в атмосферу. Для 

забезпечення безпеки передбачається контроль спуску металевої 

платформи і її плавний підйом. Для самохідних підйомників характерна 

маневреність, здатність працювати в обмеженому просторі, зручність 

в експлуатації. 

Залежно від типу живлення, підйомники, поділяються на три види.  

Перший варіант – електрогідравлічні пристрої, що функціонують від 

електричної мережі. Вони використовуються при проведенні монтажних і 

вантажопідіймальних робіт (установка металоконструкцій і стельових панелей, 

обслуговування промислових комунікацій).  

Другий варіант- системи, що працюють на акумуляторі. Вони ідеально 

підходять для обслуговування складів, торгових залів, цехів. Такі системи 

відрізняються безшумною роботою, автономністю, а також не забруднюють 

повітря. 

Третій вид спецтехніки – дизельний ножичний підйомник. Для нього 

характерна підвищена потужність, стійкість платформи на бездоріжжі, 

автономність і стабільна робота. За допомогою дизельних підйомників 

виконується реконструкція будівель, ремонтуються фасади, обслуговуються 

інженерні комунікації. 

Підвищення функціональності 

 

Для такої мети електрогідравлічні підйомники ножицевого типу 

доповнюються корисними опціями. Під ними маються на увазі відкидні борти, 

огорожі у вигляді сітки для підвищення безпеки при переміщенні людей на 

другий рівень, кабіною. Також можуть використовуватися прилади світлової 

індикації, автоматична подача звукових сигналів. При застосуванні додаткових 

елементів функціональність підйомних пристроїв значно підвищується.. 



Головні особливості 

Резюмувати вищесказане можна, перерахувавши всі переваги 

електрогідравлічних підйомників. Позитивних моментів багато, тому ми 

розповімо про них коротко: 

 управління за допомогою двох пультів, розміщених на шасі і на металевій 

платформі; 

 стійкість, що забезпечується аутригерами; 

 містка робоча площадка, доповнена огородженням; 

 робота в обмеженому просторі завдяки тому, що вантажі 

піднімаються в вертикальному напрямку; 

 універсальність – підйомник гідравлічний ножничний незамінний при 

проведенні різноманітних робіт: внутрішнє оздоблення, монтаж зовнішньої 

реклами, капітальний ремонт будинків, обслуговування мостів; 

 надійність – конструкції виготовляються з якісних комплектуючих і 

міцних матеріалів. Тому вони витримують підвищене навантаження і 

використовуються на протязі довгого часу; 

 


