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MULTI
SYSTEM PARKINGOWY NIEZALEŻNY

System MODULO MULTI jest idealnym rozwiązaniem 
dla ścisłej zabudowy miejskiej, gdzie warunki otoczenia 
nie pozwalają na wybudowanie standardowego lub 
podziemnego parkingu żelbetowego. Ilość miejsc 
parkingowych oraz ich konfiguracja może być 
każdorazowo dostosowywana do indywidualnych 
potrzeb klienta. System rozbudowywać można w pionie 
jak i w poziomie, co pozwala na zaparkowanie na jednym 
tradycyjnym miejscu nawet sześciu pojazdów. Zaletą 
systemu jest również bardzo cicha praca co daje 
możliwość wykorzystania go wewnątrz budynku 
mieszkalnego.

Przykładowy system MODULO MULTI - 3 
pojazdy w kolumnie

Przykładowy system MODULO MULTI - 
5 pojazdów w kolumnie
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Wszystkie podane w tabelach wymiary budowlane są najmniejszymi wymiarami na gotowo. Tolerancja dla 
wymiarów budowlanych wynosi +30/0. Wymiary podane są w milimetrach. Możliwości parkowania: 

- Pla�orma POZIOM 0 (Auta typu: Sedan, Hatchback, kombi SUV)
- Pla�orma POZIOM 1 i więcej (Auta typu: Sedan, Hatchback, kombi)

Rozmiar
auta

Moc mechanizmu 
podnoszącego

Moc mechanizmów
jazdy

Waga

Zależne od ilości miejsc 
parkingowych w jednym 

urządzeniu
Prędkość działania

Zasada działania:
1. Każda pla�orma na najwyższym poziomie, poruszana na 

l inach w osi  p ionowej działaniem s i łowników 
hydraulicznych, zasilanych energią ciśnienia oleju. 

2. Pla�ormy od POZIOMIU 0 do przedostatniego poruszane 
na linach w osi pionowej działaniem siłowników 
hydraulicznych, zasilanych energią ciśnienia oleju, oraz 
przemieszczane w poziomie silnikami elektrycznymi

3. Pla�ormy na POZIOMIE 0 przemieszczane tylko
w poziomie silnikami elektrycznymi.

4. Kierowca wjeżdża i wychodzi z auta. Następnie pla�orma 
wraz z samochodem wciągana jest na swoją pozycję.

DANE TECHNICZNE

Ochrona antykorozyjna:
Konstrukcja stalowa jest fabrycznie zabezpieczona przed korozją. W przypadku modyfikacji konstrukcji przyjęto klasę 
korozyjności C3 wg PN-EN ISO 12944-2 (średnia) - w tej klasie roczny ubytek powłoki cynkowej to 0.7÷2.1 µm.

Warunki otoczenia: 
Zakres temperatur: -15˚C do +40˚C (opcjonalnie od -30˚C lub do +50˚C). W niższych temperaturach lub przy dłuższych 
liniach hydraulicznych czas pracy systemu wydłuża się. 

Zasilanie elektryczne i uziemienie: 
Zasilanie elektryczne szafy sterowniczej i panelu operatorskiego musi zostać zapewnione przez zamawiającego podczas 
instalacji. Przekrój przewodów dostosowany do mocy urządzenia. Urządzenie należy wyposażyć w instalację uziemiającą. 

Łączna moc zainstalowana = 4 kW
Napięcie znamionowe: Un=230/400V AC, f=50 Hz
Napięcie sterowania: Un=24V DC oraz 230V AC f=50Hz

Sterowanie z panelu sterowniczego mocowanego na konstrukcji.

Dodatkowe informacje: 
Na całej szerokości parkingu - musi być dostępny pas dojazdowy (pas ruchu zgodny z lokalnymi przepisami).  Oferowany 
system został opracowany zgodnie z normą PN-EN ISO 14010 oraz Dyrektywą Maszynową 2006/42/WE i posiada certyfikat 
CE. 
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WYMIARY PARKINGU Z PODJAZDEM
WYMIARY MAKSYMALNE SAMOCHODU TYPU SUV

WYMIARY MAKSYMALNE SAMOCHODU TYPU KOMBI

12500

WYMIARY MAKSYMALNE SAMOCHODU TYPU SEDAN

UWAGA!
Nie należy przekraczać określonego 
kąta dojazdu. Nie zastosowanie się 

do tej informacji może spowodować 
uszkodzenie auta, za które producent 

nie ponosi odpowiedzialności.

MAKSYMALNE
NACHYLENIE 
ZJAZDU 3%

MAKSYMALNE
NACHYLENIE 
PODJAZDU 5%

WYMIARY PODJAZDÓW/NAJAZDÓW
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ZASADA DZIAŁANIA PRZYKŁADOWEGO PARKINGU MODULO MULTI DLA 9 POJAZDÓW

W parkingu tego typu niezbędne jest pozostawienie jednego wolnego miejsca. Pozwala ono na 
przemieszczanie się pla�orm na poziomie 0 w celu opuszczenia pla�ormy z poziomu 1. W jednym czasie z 
takiego parkingu może być wyprowadzany tylko jeden samochód. 

Załóżmy, że chcemy wyprowadzić auto numer 5. Z panelu sterowania należy wybrać numer żądanego 
miejsca parkingowego. 

Układ sterowania spowoduje przesunięcie się w prawo pla�orm z autami numer 6 i 8. W ten sposób pod 
pla�ormą z autem numer 5 znajduje się wolna przestrzeń. 

Pla�orma numer 5 zostaje opuszczona na poziom 0. Użytkownik może bezpiecznie wejść do auta i 
wyjechać. Następnie pla�ormy wracają do pozycji początkowej. 
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PRZYKŁADOWY SYSTEM 
MODULO MULTI DLA 18 POJAZDÓW
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PRZYKŁADOWY SYSTEM 
MODULO MULTI DLA 10 POJAZDÓW



PRZYKŁADOWY SYSTEM 
MODULO MULTI DLA 25 POJAZDÓW
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PRZYKŁADOWY SYSTEM 
MODULO MULTI DLA 9 POJAZDÓW
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Aby pobrać karty techniczne i katalog w wersji elektronicznej oraz 
pliki .dwg dla każdego z naszych produktów zapraszamy na stronę 

www.moduloparking.com/pliki

Przykłady zdjęć z naszych realizacji dostępne na stronie:

www.moduloparking.com/realizacje

Znajdź nas na Facebooku!

B
Dowiedz się więcej o Systemach 
Parkingowych MODULO na naszym blogu:

moduloparking.com/blog

Skontaktuj się z nami: 
tel. +48 52 561 23 30

biuro@moduloparking.com 
www.moduloparking.com
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