
Karta katalogowa  Parklift 340
Przeznaczony do budynków mieszkalnych, biurowych i handlowych. 
Tylko dla stałych i przeszkolonych użytkowników!

Uwagi
1. Szerokość platformy 250 cm dla samochodów o szerokości 190 cm (patrz „Wymiary szerokości” str. 2). Dla większych pojazdów

proponujemy stosowanie platform o szerokości min. 260-270 cm lub 500 cm dla urządzeń podwójnych.
2. Ze względu na stale zwiększającą się długość samochodów proponujemy wykonanie zagłębienia o długości 540 cm. Pozwoli to na

bezpieczne (w przyszłości) parkowanie dłuższych pojazdów.
3. Na krawędzi zagłębienia należy wykonać, zgodnie z normą ISO 3864, pas żółto-czarny o szerokości 10 cm (patrz „Statyka i prace

budowlane” str. 3).
4. Zaokrąglenia/fazowania na krawędziach najazdu nie mogą występować. W przypadku konieczności ich wykonania na ścianach bocznych

niezbędne jest zastosowanie urządzenia węższego lub wykonanie szerszego zagłębienia.
5. Wszelkie progi i wystające kanały w narożnikach zagłębień i w ścianach są niedopuszczalne. W przypadkach koniecznych niezbędne jest

wykonanie szerszego zagłębienia.
6. Zmiany konstrukcyjne, wykonanie detali i inne odstępstwa od wykazanych w Karcie Katalogowej, a wynikające z postępu technicznego

lub wymogów ochrony środowiska są dozwolone i nie muszą być odwzorowane w Karcie.

X = 

15

Pochylenie 7,5°=13%

  530
460

Wymiary w cm

155+3
0

400
100 2030

70

min. 300 cm poziomo 
maks. 1% nachylenia

Wysokość w świetle 
przejazdu - zgodnie 

z przepisami lokalnymi, 
lub wymogami 

zamontowania bramy

X

150 +3
0

min.18

15

85

60

20

60

Pochylenie 5°= 9%

h

Obie platformy najeżdżane 
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maks. 2000 kg
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Zwrócić uwagę na ograniczenia wynikające z wysokości wjazdu i wysokości samochodu. W przypadku garażowania 
samochodów wyższych proponujemy zastosowanie systemu PL440.
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Wysokość samochodu Odstęp (h)
Górna platforma sedan/kombi do 160 cm
Dolna platforma sedan/kombi do 154 cm 158

Wysokość samochodu Odstęp (h)
Górna platforma sedan/kombi do 150 cm
Dolna platforma sedan/kombi do 154 cm 158

Wymiary standardowego samochodu (maksymalne)
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*Całkowita wysokość
samochodu wraz z
relingami dachowymi
i uchwytem anteny nie
może przekroczyć
podanej tutaj maks.
wysokości pojazdu!

Garaż pojedynczy = 2 samochody
Garaż podwójny    = 4 samochody

W zależności od rodzaju 
bramy - uzgodnić z 
dostawcą bramy!

WOHR Polska Sp. z o. o. 
Generalny Przedstawiciel firmy Wöhr Autoparksysteme GmbH
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Przebicie w ścianie 

dzielącej dla prowadzenia 

przewodów hydraulicznych

i elektrycznych

zwijanych = 10/15 cm

www.wohr.pl



Wymiary - szerokość · garaż podziemny

Ważne uwagi

Wszystkie wymiary są wymiarami minimalnymi. Tolerancje wymiarowe należy dodatkowo uwzględnić (zgodnie z normami).
Wszystkie wymiary w cm.
Dojazd przed garażem min. 300 cm poziomo (maks. nachylenie w kierunku zagłebienia - 1%). Poza dojazdem maks. 10% 
nachylenia/pochylenia.

Celem ułatwienia wjazdu/wyjazdu z platformy proponujemy 
zastosowanie platform o maksymalnych szerokościach.
Samochody o szerokości ponad 190 cm  wymagają platform 
o szerokości 270/500 cm. Ułatwia to wsiadanie i wysiadanie
z samochodu.

Parkowanie samochodów o dużych szerokościach jak również 
dwudrzwiowych samochodów sportowych może w zależności od 
typu pojazdu być utrudnione ze względu na zbyt wąskie platformy 
lub wąską drogę dojazdową. Również dotyczy to wygody w czasie 
wysiadania i wsiadania do samochodu. 

Szerokość 
niezbędna (B)

Możliwa do uzyskania
szerokość platformy 

Możliwość zastosowania różnych szerokości platform

B

Przebicie w ścianie rozdzielającej 
dla prowadzenia przewodów 
elektrycznych i hydraulicznych 
- niezbędne. Po montażu
pozostawić niezamknięte.

260
270
280
290
300

230
240
250
260
270

490
510
530

460
480
500

750
780
810
820
830

460+230
480+240
500+250
500+260
500+270

2

Ściany rozdzielające 

B

E

Urządzenie podwójne 
(4 samochody)

B

D

Urządzenie składane 
(6 samochodów)

B

D E

Szerokość niezbędna
ściana

B B1

Możliwa 
do uzyskania 

szerokość 
platformy

Możliwość zastosowania różnych szerokości platform

Słupy poza zagłębieniem 

B

E E

B1

min. 20

Urządzenie podwójne (4 samochody)

B

D

B1

min. 20
D

Urządzenie składane (6 samochodów)

B

D

B1

min. 20
E D E

250 240
260 250
270 260
280 270
290 280

230
240
250
260
270

480 470
500 490
520 510

460
480
500

740 730
770 760
800 790
810 800
820 810

460+230
480+240
500+250
500+260
500+270

2

Szerokość drogi dojazdowej 
- zgodnie z przepisami

Możliwość zastosowania różnych szerokości platform

P

Słupy w zagłębieniu 

B

E E

B1

min.15

maks. 100

Urządzenie podwójne (4 samochody)

B

D

B1

min.15

maks. 100

D

Urządzenie składane (6 samochodów)

B

D

B1

min. 15

maks. 100

E D E

255 245
265 255
275 265
285 275
295 285

230
240
250
260
270

485 475
505 495
525 515

460
480
500

745 735
775 765
805 795
815 805
825 815

460+230
480+240
500+250
500+260
500+270

Szerokość drogi dojazdowej 
- zgodnie z przepisami
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Urządzenie pojedyncze 
(2 samochody)

Urządzenie pojedyncze
(2 samochody)

Szerokość 
niezbędna (B)

Możliwa do uzyskania
szerokość platformy 

Szerokość 
niezbędna (B)

Możliwa do uzyskania
szerokość platformy 

słup
słup słup

Szerokość niezbędna
ściana

B B1

Możliwa 
do uzyskania 

szerokość 
platformy

słup
słup słup

Szerokość niezbędna
ściana

B B1

Możliwa 
do uzyskania 

szerokość 
platformy

słup
słup słup

Szerokość niezbędna
ściana

B B1

Możliwa 
do uzyskania 

szerokość 
platformy

słup
słup słup

Szerokość niezbędna
ściana

B B1

Możliwa 
do uzyskania 

szerokość 
platformy

słup
słup słup

Szerokość niezbędna
ściana

B B1

Możliwa 
do uzyskania 

szerokość 
platformy

słup
słup słup

Urządzenie pojedyncze
(2 samochody)

Szerokość drogi dojazdowej 
- zgodnie z przepisami



Urządzenie pojedyncze dla 2 samochodów, urządzenie podwójne dla 4 samochodów

Garaż rzędowy z urządzeniami 
pojedynczymi (każdy dla dwóch pojazdów)

Garaż rzędowy z urządzeniami 
podwójnymi (każdy dla czterech pojazdów)

Wymiary szerokości - garaże z dodatkowymi bramami
Wszystkie wymiary są wymiarami minimalnymi. Tolerancje wymiarowe należy dodatkowo uwzględnić (zgodnie z normami). 
Wszystkie wymiary w cm.
Dojazd przed garażem min. 300 cm poziomo (maks. 1% spadku w kierunku zagłębienia), maks. nachylenie/spadek w pozostałej strefie 10%. 

Możliwa
szerokość
platformy +12

Statyka i wytyczne budowlane 

Urządzenie pojedyncze

P5P2P1 P3

P5P2P1 P3

P4
+

-

P4
+

-

P6

+ -

P6

+ -

Możliwa
szerokość
platfromy +12

Urządzenie podwójne

P1 P2 P3 P5

P1 P2 P3 
P5

P4+
-

+ P6 -

+ P6 -

P4
+
-

P1 = +36 kN *

P3 = +16 kN
P4 = ±  2 kN

P6 = ±  5 kN

P1 = +70 kN

–17 kN
P3 = +27 kN
P4 = ±  2 kN

P6 = ±  8 kN

*Podane siły uwzględniają
ciężar samochodu

Oznakowanie zgodnie z normą ISO 3864 P1

~247
~380

~520

35°

110°
P3 P4

P2
+

-
P5
+

-

P6+

-

Naciski na podłoże przenoszone są 
poprzez płyty stalowe

Niezbędna klasa betonu celem 
kotwienia systemu musi wynosić   
C20/25.
Ściana od strony wjazdu 
wykonana jest z betonu, którego 
powierzchnia musi być gładka, 
bez żadnych wystających 
elementów np. rur, przewodów itp.
Podane lokalizacje miejsc 
kotwienia są uśrednione. Jeżeli 
jest wymagana dokładna 
lokalizacja miejsc kotwienia 
producent może dostarczyć 
potwierdzony przez TÜV, 
dokładny schemat kotwienia.

Przebicie w ścianie rozdzielającej 
dla prowadzenia przewodów 
elektrycznych i hydraulicznych 
- niezbędne. Po montażu
pozostawić niezamknięte.

Odsadzenie dla bramy x = patrz przekrój str. 1

Szerokość niezbędna
B B1

Możliwa do uzyskania 
szerokość platformy B B1

Szerokość drogi dojazdowej 
- zgodnie z przepisami

260 230
270 240
280 250
290 260
300 270

230
240
250
260
270

490 460
510 480
530 500

460
480
500

2

B

B1
15 15

D

B

B1
15 15

E

X

B

B1
15 30

D

B

D

B1
30

B B1 B B1

Szerokość drogi dojazdowej 
- zgodnie z przepisami

260 230
270 240
280 250
290 260
300 270

230
240
250
260
270

490 460
510 480
530 500

460
480
500

B

B1
15 30

E

30 30

B B

B1 B1

E E

X
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P2 = + 6 kN

P5 =– 13 kN
+ 35 kN

–12 kNP2 = + 5 kN

 –     8 kNP5 =+ 21 kN

Szerokość niezbędna Możliwa do uzyskania 
szerokość platformy

Szerokość niezbędna Możliwa do uzyskania 
szerokość platformy

Możliwa do uzyskania 
szerokość platformy

Szerokość niezbędna

o powierzchni ok. 140 cm2. 
Płyty są zamocowane do podłoża 
betonowego za pomocą metalowych 
kołków rozporowych, z 
zakotwieniem klejowym. Głębokość 
otworów wierconych wynosi 
10 - 12 cm. Podłoże o grubości 
minimum 18 cm. 



Schemat instalacji

9 

7

  4 Przyłącze uziemienia

Kaseta sterująca z funkcjami „Góra“, 
„Dół“, „STOP“. Jeżeli jest to możliwe 
należy zamontować po lewej stronie 
przed urządzeniami, w strefie 
widzialności urządzenia. Kabel 
zasilający wprowadzić od dołu.

14  Przewód zasilania zaworu

120 cm 110 cm

1  Licznik prądu
2  Zabezpieczenie 3 x 16A,

3

6 Wyłącznik główny blokowany

Dostarczane przez producenta 
części elektryczne są 
dostosowane do odpowiednich 
faz prądu.
Wszystkie końcówki żył są 
zaopatrzone w tuleje zaciskowe. 
Należy przestrzegać instrukcji 
VDE. Inne okablowanie jest 
niedozwolone.
Zasilanie elektryczne - docelowe 
- musi być doprowadzone do
wyłącznika głównego przed
montażem agregatu. Musi być
wbudowane podczas montażu.
Nasi monterzy w czasie montażu,

wspólnie z elektrykami inwestora 
przeprowadzą próbę prawidłowości 
działania.
Gdyby z przyczyn niezależnych od 
dostawcy systemu, w trakcie montażu 
sprawdzenie funkcjonowania urządzenia 
nie było możliwe, to sprawdzenie 
poprawności działania można zlecić 
uprawnionemu elektrykowi.
Zgodnie z normą DIN EN 60204 inwestor 
zobowiązany jest do podłączenia 
urządzenia do systemu odprowadzenia 
ładunków elektrostatycznych. 
Podłączenie urządzeń należy wykonać 
w odstępach co 10 m.

Przestrzenie wolne, do swobodnego wykorzystania

Obsługa serwisowa i konserwacja

Poręcze zabezpieczające

Bruzdy i rury prowadzące, zasilanie bram 
zwijanych lub sekcyjnych

Szerokość miejsc postojowych 

Wymiary

Świadectwo dopuszczenia do użytkowania

Zakres temperatur pracy

Odwodnienie

Urzędowe badanie typu

Oświetlenie

B
A

B
A

A

B

8 8

= == =

15

Rura z tworzywa lub stalowa M 20 

Dowolna rura izolacyjna z PCV M 20

Kaseta natynkowa

115 ponad poziom wjazdu

Kaseta podtynkowa

7

min.20

+0,5

Ochrona przed hałasem 
Podstawa: norma DIN 4109: 
„Ochrona przed hałasem 
w budownictwie”.
Dopuszczalna słyszalność pracy 
systemów parkowania w 
pomieszczeniach mieszkalnych 
tj. 30 dB(A) w garażu będzie 
spełniona pod następującymi 
warunkami:
– pakiet ochrony przed

nadmiernym hałasem, z naszej
listy wyposażenia dodatkowego,

– odporność konstrukcji
budowlanej na przenoszenie
hałasu min. R’w =  57dB

– ściany odgradzające garaż od
innych pomieszczeń posiadają
gęstość min. 300 kg/m2

– strop nad garażem posiada
gęstość min. 400 kg/m2

Jeżeli powyższe warunki nie są 
spełnione - konieczne jest 
wykonanie dodatkowych osłon 
tłumiących.
Najlepszą metodą ochrony przed 
hałasem jest wykonanie 
dodatkowych płyt ochronnych 
oddzielających konstrukcję 
budowlaną od pomieszczenia 
garażu.
Zwiększona ochrona przed hałasem:
Wartości izolacji akustycznej 
zgodnie z normą DIN4109-10 są 
zachowane. W przypadkach 
koniecznych dodatkowe 
zabezpieczenia ochronne przed 
hałasem wymagają uzgodnień 
z dostawcą systemu.

Prawidłowa praca urządzenia: +5° do +40°C. Wilgotność 
powietrza: 50% przy +40°C. Odstępstwa od powyższych wartości 
należy uzgodnić z dostawcą systemu.

Proponujemy wykonanie 
w przedniej części zagłębienia 
rynny ściekowej odprowadzającej 
wodę i podłączonej do studzienki 
lub osadnika zbiorczego 
o wymiarach 50 x 50 x 20 cm.
Opróżnienie zbiornika musi
odbywać się przy pomocy
automatycznie włączanej pompy.
Rynna odwadniająca musi być
prowadzona bez spadków
poprzecznych. Spadek w całej

strefie zagłębienia musi być 
zgodny z wytycznymi zawartymi 
w karcie katalogowej.
Celem zabezpieczenia wód 
gruntowych i spełnienia 
wymogów ochrony środowiska 
zalecamy dna zagłębienia 
wykończyć farbą olejoodporną. 
Przy podłączeniu
do kanalizacji ściekowej 
zalecamy zastosowanie 
rozdzielacza oleju i benzyny.

Dostarczane systemy wykonane 
są zgodnie z dyrektywami 
i normami europejskimi. Na 
żądanie dostawca systemu może 

dostarczyć badanie wykonane 
przez uprawnioną jednostkę tj. TÜV 
SÜD, zgodnie z Dyrektywą UE 
2006/42/EG i normą DIN EN 14010.

Zapewnienie zgodnego z normą oświetlenia drogi dojazdowej 
i miejsc postojowych na platformach leży po stronie inwestora.

W wypadku gdy szczeliny pomiędzy urządzeniem a ścianami są większe 
niż 15 cm konieczne jest zastosowanie barier zabezpieczających. 
Dotyczy to również przodu i tyłu urządzenia. Barierki zabezpieczające 
zamocowane na platformach dostarcza dostawca systemu. Po 
zakończeniu montażu inwestor zobowiązany jest oznakować krawędzie 
zagłębienia, żółto-czarnym pasem ostrzegawczym zgodnie z ISO 3864.

Dostawca systemu może na życzenie dostarczyć szczegółowe dane 
odnośnie przestrzeni wolnych do wykorzystania.

W okresie gwarancyjnym obsługę serwisową zapewnia dostawca. 
W okresie późniejszym zalecamy zawarcie umowy serwisowej.

Polecamy stosowanie platform o szerokości min. 250 lub 500 cm 
(dla urządzeń podwójnych).

Wszystkie wymiary są wymiarami minimalnymi. Tolerancje wymiarowe 
należy dodatkowo uwzględnić (zgodnie z normami).

Samochody nisko zawieszone oraz wyposażone w spojlery przednie 
mogą parkować tylko w sposób ograniczony. Możliwość uszkodzenia 
podwozia lub spojlera.

Zgodnie z przepisami, urządzenie podlega kontroli Urzędu Dozoru 
Technicznego przed wydaniem świadectwa dopuszczenia do 
użytkowania. Niezbędną dokumentację dostarcza dostawca systemu.
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Wykonanie systemu zabezpieczenia przed pożarem, niezbędne 
wyposażenie i system kontroli zapewnia inwestor zgodnie z przepisami 
lokalnymi. 

Położenie Łączna ilość

agregat

1 w przyłączu

2 1 x na
agregat

Zabezpieczenie 3 x 16A, 
zgodnie z normą 
DIN VDE 0100 Teil 430

4 narożnik dno 
zagłębienia/ściana 
tylna

5 1 x naListwa odprowadzenie 
prądów elektrostatycznych 
zgodnie z normą 
DIN EN 60204

urządzenie

Pozycje 8 - 14 są zawarte w dostawie, jeżeli nie uzgodniono inaczej.
* DIN VDE 0100 Część 410 + 430 (bez obciążeń długotrwałych)
3PH+N+PE (prąd trójfazowy). Uwaga: w garażach z dodatkowymi bramami
należy zasilanie elektryczne uzgodnić również z dostawcą bram.

6 1 x na
agregat

Oznakowany wyłącznik 
główny, zabezpieczony 
przed nieuprownionym 
włączeniem

7 Od wyłącznika 
głównego do 
agregatu 
hydraulicznego

agregat

zgodnie z normą DIN VDE 0100 Teil 430

Zabezpieczenie przed korozją
Niezależnie od obsługi serwisowej, konieczne jest regularne  
wykonywanie wszystkich czynności konserwacji bieżącej, zgodnie 
zazaleceniami zawartymi w „Wykazie Konserwacji Bieżącej”, 
a w szczególności:
- części ocynkowane platformy należy utrzymywać w czystości, aaaaaai 
- oczyszczać na bieżąco platformy z resztek soli (zabezpieczenie  
aprzed korozją),      aaaaa 
- garaże powinny posiadać instalację wentylacyjną (nawiew-wywiew) 
apracują w systemie ciągłym.

ze strony budowy Licznik prądu
Poz.  Rodzaj Ilość          Nazwa

1
ze strony budowy 1 w przyłączu

ze strony 
budowy

wg uzgodnień 
lokalnych

ze strony budowy 1

ze strony budowy 1

Przyłącze do 
wyrównania potencjałów 
elektrostatycznych

ze strony 
budowy

co 10 m

od przyłącza 
do urządzenia

powyżej 
kasety 
sterującej

1 x naze strony budowy 10

3
Przewód trójfazowy
w izolacji PCV

zasilanie do
wyłącznika 
głównego

1 x na

Przewód sterujący w
osłonie PCV wraz z 
zaciskami i przewodem 
"zero" 5 x 1,5 mm2 

Doprowadzić zasilanie przewodem 
trójfazowym o przekroju odpowiednim do 
mocy zainstalowanego agregatu

8 Agregat hydrauliczny z silnikiem prądu 
zmiennego, 230/400V, 50 Hz, 3,0 kW. 
Blok sterujący z ochroną silnika, 
kompletnie okablowany
Przewód zasilania sterowania w osłonie 
PVC 5 x 2,5 mm2

10 Puszka rozgałęźnika

Listwa uziemienia do 
podłączenia urządzenia

5 

11 Przewód zasilania 
sterowania w osłonie PVC 
5 x 1,5 mm2 do następnego 
urządzenia

13 Przewód sterowania w osłonie 
Ruradoprowadzenia przewodów PCV 
 7 x 1,5 mm2 

Wykaz wyposażenia elektrycznego

Doprowadzenie do wyłącznika głównego przewodem 
trójfazowym o przekroju odpowiednim do mocy 
zainstalowanego agregatu

3 Ph + N + PE*

12

siłownika w osłonie 
PCV 3x1,5 mm2

Nalot (biała rdza) na powierzchni blachy ocynkowanej jest naturalnym 
procesem utleniania się cynku. W dalszym ciągu powierzchnia czarna 
blach jest chroniona przed korozją.
Nie należy podejmować prób mechanicznego usuwania nalotów. Grozi 
to obniżeniem poziomu ochrony antykorozyjnej.

Uwaga

Ochrona przed pożarem




