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FIRMA PRODUKTY
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ILO

WE NASZEJ HISTORII

TATRALIFT a.s. Obecne portfolio

Do dnia dzisiejszego spółka wprowadziła na rynek ponad 
1200 produktów, które zostały zainstalowane, oprócz 
Republiki Słowackiej również w Republice 
Czeskiej, Polsce, na Węgrzech, Niemczech, 
Francji, w Litwie, Łotwie, Estonii, 
Norwegii, Bułgarii, Rumunii, 
Turcji, Iranie, Chinach, 
Rosji,w Gruzji, oraz 
w Wielkiej 
Brytanii

Wyciągi 
narciarskie

Krzesełkowe 
kolejki 
linowe

Górska 
kolejka 

grawitacyjna
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ustanowienie
fi rma przez podpisanie
licencja z fi rmą
Pomagalski s.a.
Grénoble France

początek działalności spółki Tatrapoma, 
a.s., która występuje, jako spółka 
prywatna świadcząca kompleksowe 
usługi (projektowanie, konstruowanie, 
produkcja, montaż, serwis i kompletne 
wprowadzanie urządzeń na rynek)

zmiana 
nazwy spółki 
z Tatrapoma, a.s. 
na TATRALIFT a.s.

kabinowa 
kolejka 
linowa z 
odłączanym 
wprzęgiem

TATRALIFT a.s. rozszerzyła 
swoje produktowe portfolio 
o własny odłączany system 
wprzęgu linowego dla 
wagoników 4 i 6-osobowych 

pierwsza 
6-miejscowa 
kolejka linowa 
z odłączanym 
wprzęgiem typ SLO 6

Kabinowe 
kolejki 
linowe

montaż
historyczne zdjęcia

jest czołowym producentem systemów linowych 
przeznaczonych do osobowego transportu linowego. 

SŁOWACJA

KOREA 
POŁUDNIOWA

CHINY

Spółka TATRALIFT a.s. uważnie obserwuje dynamiczne zmiany w warunkach globalnego ruchu 
turystycznego i aktywnie reaguje na światowe trendy w tym zakresie. Oferta produktów jest przystosowana 
do specyfi cznych wymagań i oczekiwań klientów. 

Każde urządzenie spółki TATRALIFT a.s. jest 

wprowadzane na rynek zgodnie z Rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) nr 2016/424 

o urządzeniach osobowego transportu linowego.

Spółka TATRALIFT a.s. stosuje przy projektowaniu, 

produkcji, montażu i serwisie System zarządzania 

jakością ISO 9001.



WYCIĄGI NARCIARSKIE

Obecne portfolio produktów obejmuje 4 typy  wyciągów

typy wyciągów

LVN – Wyciągi narciarskie o niskim prowadzeniu liny 

LVP – Wyciągi narciarskie ze stałym wprzęgiem

LVF – Wyciągi narciarskie ze stałym wprzęgiem

LVH – Wyciągi narciarskie 
z odłączanym 
wprzęgiem

o niskim prowadzeniu liny ze stałym wprzęgiem na krótkie odległości

Wyciąg narciarski o niskim prowadzeniu liny TATRALIFT 
typu LVN są przeznaczone przede wszystkim dla 

początkujących (dzieci i dorosłych). Ten typ 
wyciągu narciarskiego jest wykorzystywany 

do treningów oraz do skrócenia odległości 
od innych wyciągów narciarskich i  kolejek 
linowych.

Prosty montaż i demontaż, możliwość 
składowania poza sezonem. Niekłopotliwa 
eksploatacja i konserwacja. Maks. długość 

wyciągu może być 150 m przy korzystnym 
ukształtowaniu terenu.

Wyciąg narciarski jest  wyposażony w pojedyncze 
teleskopowe zawieszenia, które są na stałe 

umocowane do liny pociągowej. Zaczep będący 
konstrukcją aluminiową ma anatomiczny kształt 
talerzyka z powierzchnią PCV. Dolna i górna stacja są 
zakotwione w gruncie za pomocą śrub kotwiących. 
Lokalizacja stacji napędzającej i napinającej może być, 
zależnie od warunków terenowych, w dolnej lub w 
górnej części wyciągu narciarskiego.

Jednostka napędzająca jest wyposażona w silnik 
elektryczny o mocy 4 kW. Prędkość ruchu wyciągu 
narciarskiego wynosi 1,4 m/s. Zdolność przewozowa 
zależy od długości i nachylenia.

Wyciąg narciarski LVN Wyciąg narciarski LVP

max. 150 m

Główne parametry 

techniczne:

• Stacja napędzająca:

• Stacja powrotna:

• Jednostka napędzająca:

• System napinający: 

• Zaczep:

• Gałąź pociągowa:

Maksymalna długość: 150 m
Maksymalna zdolność przewozowa: 
600 osób na godzinę
Prędkość ruchu wyciągu narciarskiego:  
1,4 (1,6; 1,8) m/s 
Moc silnika: 4 kW

zakotwiona do ziemi 

zakotwiona do ziemi

dolna (górna) stacja

dolna (górna) stacja 

konstrukcją aluminiową, 

PCV talerzyk

opcjonalnie

Wyciąg narciarski jest też wyposażony w elektryczne 

urządzenia bezpieczeństwa, które automatycznie 

wyłączą jednostkę w razie zaniku napięcia.

elektryczne urządzenia bezpieczeństwa

Podstawowe 
parametry 
techniczne:

Maksymalna zdolność 
przewozowa: 
900 osób na godzinę

Maksymalna prędkość ruchu: 0 - 2,5 m/s

Stacja powrotna
detal

Wyciąg narciarski typ LVP jest lekkim urządzeniem 
przeznaczonym do przewożenia narciarzy na 
krótkie odległości, maksymalnie do 300m.

LVP

LVF

Podstawowe 
parametry 

techniczne:

Maksymalna zdolność 
przewozowa: 

900 osób na godz.

Maksymalna prędkość 
ruchu: 0 – 2,5 m/s

Stacja powrotna
detal

LVF

Wyciąg narciarski Tatralift typu LVF jest wyciągiem 
narciarskim zaprojektowanym do przewożenia narciarzy 

na trasach o średniej długości na odległość do 700m.

ze stałym wprzęgiem 
na trasach o średniej długości 

Wyciąg narciarski LVF

LVN



KRZESEŁKOWE KOLEJKI LINOWE
ze stałym wprzęgiem

Kolejki linowe mogą być wyposażone w taśmę 

ułatwiającą wsiadanie, która jest zsynchro-

nizowana z prędkością liny pociągowej lub 

może nie mieć tego pasa w stacji napędzającej.

Wyciąg narciarski Tatralift LVH 

jest przystosowany do trasy 

prostej lub łamanej.

SLF 4 SLF 4

SLF 4SLF 2

z odłączanym wprzęgiem

ze stałym wprzęgiem 

Wyciąg narciarski 
typ LVH

Kabinowa 
kolejka linowa

Wyciąg narciarski typu Tatralift LVH jest wy-
ciągiem narciarskim zaprojektowanym do 
przewożenia narciarzy na trasach o  średniej 
długości i trasach długich do 2000m

Maksymalna zdolność przewozowa: 
1000 osób na godzinę

Maksymalna prędkość ruchu: 0,5 – 3,5 m/s

Maksymalna zdolność 
przewozowa: 
2400 osób na godzinę
Maksymalna prędkość ruchu: 
0 – 2,6 m/s
Rozstaw trasy: 4,9 m
Przerwa czasowa między wagonikami: 
min. 6 sec

Maksymalna zdolność 
przewozowa:
1440 osób na godzinę
Maksymalna prędkość 
ruchu: 0,25 – 2,6 m/s
Rozstaw trasy: 4,1 m
Przerwa czasowa 
między wagonikami: 
min. 5 sec

montaż
detal

Główne parametry techniczne:

Maksymalna prędkość 
przewozowa na trasie: do 5 m/s
Rozstaw trasy: 4,9 m

GONDOLA

Stacja zwrotna
typ LVH 

oporadetal
LVH trasowa

Krzesełkowa kolejka 
linowa SLF 2

Krzesełkowa kolejka 
linowa SLF 4

KLF



odłączany wprzęg
detal

SPARTAN 
SLO 4

nowy projekt

Podstawowe parametry techniczne wagonika:

•    Wymiary: 3500 x 1190 x 1900 mm

•    Maksymalna nośność: 480 kg

Maksymalna zdolność przewozowa: 
3200 osób na godzinę
Maksymalna prędkość przewozowa na trasie: 5 m/s
Prędkość ruchu w stacji:  0,5 m/s – 1 m/s 
Rozstaw trasy: 6,1 m
Przerwa czasowa między wagonikami: min. 6,75 sec

Krzesełka  są odłączane od liny pociągowej w stacjach, co umożliwia: 

zwiększenie prędkości przejazdu, ewentualnie skrócenie czasu przejazdu

zmniejszyć prędkość krzesełka przy wsiadaniu i wysiadaniu z kolejki. 
Zapewnia użytkownikom większe bezpieczeństwo i wygodę

zastosować krzesełka  z zamykaną osłoną ochronną.

składować (przechowywać)  krzesełka poza sezonem 
eksploatacji bezpośrednio w stacjach 
lub w garażach

Krzesełkowa kolejka 
linowa SLO 6

Podstawowe parametry techniczne wagonika:
•    Wymiary: 2305 x 1609 x 820 mm
•    Maksymalna nośność: 320 kg

Krzesełka garażowaneKrzesełka na stacji
detaldetal

Maksymalna zdolność przewozowa: 2880 osób na godzinę
Maksymalna prędkość przewozowa na trasie: 5 m/s
Prędkość ruchu w stacji: 0,5 m/s – 1 m/s
Rozstaw trasy: 5,1 m
Przerwa czasowa między wagonikami: min. 5 s

SLO 6 SLO 6

SLO 6

KRZESEŁKOWE KOLEJKI LINOWE
z odłączanym wprzęgiem

Krzesełkowa kolejka 
linowa SLO 4

Stacja do kolejok 
krzesełkowych typu SLO 6

wagonik 



TATRABOB
Alpejska kolejka górska 

górska kolejka grawitacyjna 

plan układu
planowanie projektu

TATRABOB

detal

TATRABOB

TATRABOB

Podstawowe parametry techniczne:

Zdolność przewozowa wózka:
1 osoba starsza od 10 lat o wzroście 140 cm 

lub 1 osoba dorosła z dzieckiem w wieku 5-10 lat

wózek jest wyposażony w jeden 3-punktowy 

i jeden 2-punktowy pas bezpieczeństwa

Maksymalna prędkość wózka: 40 km/godz.
Prędkość wózka na wyciągu: maks. 2 m/s

Maksymalna nośność wózka: 130 kg 

Maksymalne nachylenie wyciągu: 55%

Wysokość trasy nad terenem może wynosić: 
0,4 m – 12 m 

Zdolność przewozowa: 300 wózków/godz.

Na wejściowej stacji są zawsze do dyspozycji 
3 wózki gotowe do użytku. Po wejściu 
pasażera do wózka, pasażer zwalnia hamulec, 
a następnie wózek przemieszcza się na wyciąg. 
Wózek jest na wyciągu przymocowany do 
liny pociągowej i  porusza się na wyciągu w 
kierunku do góry. Przy ruchu w dół pasażer 
bezpośrednio steruje prędkością i odległością 
od innych wózków na trasie.

TATRABOB można eksploatować 
przez cały rok. Trasa Tatrabob 

jest zaprojektowana, jako “trasa 

start-stop“, bez zatrzymywania.
skok

spirala

skok

skok

sko
k

fala

w
yjście
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początek

sko
k

garaż




