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SPOLOČNOSŤ

MÍĽNIKY N
AŠEJ H

ISTÓRIE

TATRALIFT a.s.

K dnešnému dňu spoločnosť uviedla na trh viac ako 
1200 produktov, ktoré boli nainštalované, okrem 
Slovenskej republiky, tiež v Českej republike, 
Poľsku, Maďarsku, Nemecku, Francúzsku, 
Litve, Lotyšsku, Estónsku, Nórsku, 
Bulharsku, Rumunsku, Turecku, 
Iráne, Číne, Ruskej federácii, 
Gruzínsku a Veľkej 
Británii
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založenie spoločnosti 
podpísaním 
licenčnej zmluvy 
so spoločnosťou 
Pomagalski s. a. 
Grenóble Francúzsko

začiatok spoločnosti Tatrapoma, 
a.s. ktorá pôsobí ako súkromná 
spoločnosť ponúkajúca komplexné 
služby (projekcia, konštrukcia, 
výroba, montáž, servis a kompletné 
uvedenie zariadení na trh)

zmena názvu 
spoločnosti 
z Tatrapoma, a.s. 
na TATRALIFT a.s.

kabínková 
lanovka s 
odpojiteľným 
systémom 
uchopenia

TATRALIFT a.s. rozšíril 
svoje produktové portfólio 
o vlastný odpojiteľný 
lanový systém pre 
4-miestny a 6-miestny vozeň

prvá 6-miestna 
odpojiteľná 
sedačková 
lanovka 
TATRALIFT-u a.s.

Montáž
historické fotky

je popredným výrobcom lanových systémov 
určených pre osobnú lanovú dopravu.
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PRODUKTY
Súčasné portfólio

Lyžiarske 
vleky

Sedačkové 
lanovky

Horská 
gravitačná 

dráha

Spoločnosť TATRALIFT a.s. pozorne sleduje dynamické zmeny v podmienkach globálneho cestovného ruchu 
a aktívne reaguje na svetové trendy v tomto odvetví. Ponuka produktov je prispôsobovaná špecifi ckým želaniam 
a očakávaniam zákazníkov.

Kabínkové 
lanovky

Každé zariadenie spoločnosti TATRALIFT a.s.  je 

uvádzané na trh v súlade s Nariadením Európskeho 

parlamentu a Rady (EÚ) 2016/424 o lanovkových 

zariadeniach.

Spoločnosť TATRALIFT a.s. uplatňuje pri návrhu, 

výrobe, montáži a servise Systém manažérstva 

kvality ISO 9001.

SLOVENSKO

JUŽNÁ
KÓREA

ČÍNA



LYŽIARSKE VLEKY

Súčasné produktové portfólio zahŕňa 4 typy vlekov 

Typy vlekov

LVN – lyžiarsky vlek s nízkym vedením dopravného lana

lyžiarsky vlek s pevným uchytením
LVP  

LVF  

LVH – lyžiarsky vlek 
s odpojiteľným 
uchytením

s nízkym vedením dopravného lana

Lyžiarske vleky s nízkym vedením lana TATRALIFT typu 
LVN sú určené najmä pre začiatočníkov (deti a dospelí). 

Tento typ lyžiarskeho vleku sa používa na lyžiarske 
tréningy, ako aj na skrátenie vzdialenosti medzi 

ostatnými lyžiarskymi vlekmi a lanovkami.

 Jednoduchá montáž a demontáž, možnosť 
skladovania mimo sezóny. Nenáročná pre-
vádzka a údržba.

Max. dĺžka vleku môže byť 150 m pri vhod-
nom teréne.

Lyžiarske vleky sú vybavené jednotnými tele-
skopickými závesmi, ktoré sú pevne uchytené 

na vlečné lano. Záves z hliníkovej konštrukcie má 
anatomický tvar a vlečný tanier PVC povrch. 

Dolná a horná stanica sú ukotvené k zemi kotviacimi 
skrutkami. Umiestnenie poháňacej, napínacej stanice 
môže byť podľa miestnych podmienok v dolnej alebo 
hornej časti lyžiarskeho vleku.

Pohonná jednotka je vybavená elektromotorom s vý-
konom 4 kW. Prepravná rýchlosť lyžiarskeho vleku je 
1,4 m/s. Kapacita závisí od dĺžky a sklonu.

Lyžiarsky vlek LVN

max. 150 m

Základné technické 

parametre:

• Poháňacia stanica:

• Vrátna stanica:

• Poháňacia jednotka: 

• Napínací systém:

• Záves:

• Ťažná vetva:

Maximálna dĺžka: 150 m
Maximálna prepravná kapacita:  600 osôb za hodinu
Prepravná rýchlosť lyžiarskeho vleku:  1,4 (1,6; 1,8) m/s
Výkon motora: 4 kW

ukotvená k zemi 

ukotvená k zemi

dolná (horná) stanica

dolná (horná) stanica 

hliníková konštrukcia, 

vlečný tanier z PVC

voliteľné

Lyžiarsky vlek je tiež vybavený elektrickým 

bezpečnostným zariadením, ktoré automaticky 

vypne poháňaciu jednotku v prípade poklesu napätia.

Elektrické 

LVN

bezpečnostné zariadenie



s pevným uchytením

na krátke vzdialenosti

Lyžiarsky vlek LVP
Základné technické parametre:

Maximálna kapacita:
900 osôb za hodinu 

Maximálna dopravná 
rýchlosť: 0 - 2,5 m/s

Vrátna stanica
detail

Lyžiarsky vlek typu LVP je ľahký, určený na prepravu 
lyžiarov na krátke trate do maximálnej 
vzdialenosti  300m.

LVPLVP

LVF

Základné technické 
parametre:

Maximálna kapacita: 
900 osôb za hodinu

Maximálna 
dopravná rýchlosť: 

0 – 2,5 m/s

Vrátna stanica 
detail

LVF

Lyžiarsky vlek Tatralift typu LVF je lyžiarsky vlek 
navrhnutý na prepravu lyžiarov na stredne 

dlhé trate do vzdialenosti 700m. 

s pevným uchytením na stredne dlhé trate

Lyžiarsky vlek LVF



Lyžiarsky vlek Tatralift 

LVH je vhodný pre 

priamu alebo lomenú trať.

s odpojiteľným uchytením

s pevným uchytením

Lyžiarsky vlek LVH

Kabínková 
lanovka KLF

Lyžiarsky vlek typu Tatralift LVH je lyžiarsky vlek 
navrhnutý na prepravu lyžiarov na stredne dlhé 
a dlhé trasy až do 2000m

Maximálna kapacita: 1000 osôb za hodinu

Maximálna dopravná rýchlosť: 0,5 – 3,5 m/s

KABÍNKOVÁ 
LANOVKA

LVH podpera
detail

Vrátna stanica
typ LVH 

Hlavné technické parametre:

Maximálna prepravná rýchlosť 
na trati: do 5 m/s
Rozchod trate: 4,9 m

KLF



Obe lanové dráhy môžu byť vybavené 

s nástupným pásom v poháňacej 

stanici, ktorý je zosynchronizovaný 

s rýchlosťou dopravného lana.

SLF 4

SLF 4SLF 4

SLF 2

SEDAČKOVÉ LANOVKY 
s pevným uchytením

Maximálna kapacita: 
2400 osôb za hodinu 
Maximálna dopravná 
rýchlosť: 0 – 2,6 m/s
Rozchod trate:  4,9 m
Časový interval medzi 
vozňami: min. 6 s 

Sedačková lanovka 

SLF 2
Maximálna kapacita:
1440 osôb za hodinu
Maximálna dopravná 
rýchlosť: 0,25 – 2,6 m/s
Rozchod trate: 4,1 m
Časový interval medzi 
vozňami: min. 5 s

Montáž
detail

Sedačková lanovka 

SLF 4



SEDAČKOVÉ LANOVKY
s odpojiteľným uchytením

Základné technické parametre:

•    Rozmery: 3500 x 1190 x 1900 mm

•    Maximálna nosnosť: 480 kg

Maximálna prepravná kapacita: 3200 osôb za hodinu 
Maximálna prepravná rýchlosť na trati: 5 m/s
Dopravná rýchlosť v stanici: 0,5 – 1 m/s
Rozchod trate: 6,1 m
Časový interval medzi vozňami:  min. 6,75 s

Sedačky sú odpojené od dopravného lana v staniciach, čo umožňuje:

zvýšiť dopravnú rýchlosť, resp. znížiť čas prepravy

znížiť rýchlosť sedačky pri nastupovaní a vystupovaní zo sedačky. 
Poskytuje používateľom vyššiu bezpečnosť a pohodlie

používať sedačky s ochranným krytom, tzv. “bublina”

skladovať (garážovať) sedačku mimo sezónnej 
prevádzky priamo v staniciach alebo v garáži

Sedačková lanovka 

SLO 6

SLO 6



Odpojiteľné uchytenie
detail

SPARŤAN 
SLO 4

lanovku typu SLO 6
nový dizajn

Sedačková lanovka 

SLO 4

Základné technické parametre:
•    Rozmery: 2305 x 1609 x 820 mm
•    Maximálna nosnosť: 320 kg

Garážované vozneVozne v stanici
detaildetail

Maximálna prepravná kapacita: 2880 osôb za hodinu
Maximálna prepravná rýchlosť na trati: 5 m/s
Dopravná rýchlosť v stanici: 0,5  – 1 m/s
Rozchod trate: 5,1 m
Časový interval medzi vozňami: min. 5 sec

SLO 6 SLO 6

Stanica pre sedačkovú 
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vlek Tatrabobu

TATRABOB
horská dráha

horská gravitačná dráha 

plán rozloženia
plánovanie návrhu

TATRABOB

detail

TATRABOB

TATRABOB

Na vstupnej stanici sú k dispozícii vždy 3 
vozíky pripravené na použitie. Po nastúpení 
cestujúceho do vozíka, cestujúci uvoľní 
brzdu a následne vozík prechádza na vlek. 
Vozík je na vleku pripojený k dopravnému 
lanu a pohybuje sa na vleku smerom nahor. 
Cestujúci smerom nadol priamo ovláda 
rýchlosť a vzdialenosť medzi každým 
vozíkom v trati.

TATRABOB je možné prevádzkovať počas 
celého roka. Trať Tatrabob je navrhnutá 

ako “štart-stop trať”, bez prerušenia.

garáž



Základné technické parametre: 

Kapacita vozíka:  
1 osoba staršia ako 10 rokov a s výškou 140 cm 

alebo 1 dospelá osoba s dieťaťom vo veku 5-10 rokov

Vozík je vybavený jedným 3-bodovým a jedným 

2-bodovým bezpečnostným pásom

Maximálna rýchlosť vozíka: 40 km/h
Rýchlosť vozíka na vleku:  max. 2 m/s

Maximálna nosnosť vozíka: 130 kg 

Maximálny sklon vleku: 55%

Výška trate nad terénom môže byť: 0,4 m – 12 m 

Kapacita: 300 vozíkov/hod




