
 
 

 

PATERNOSTER – ciklično oziroma krožno dvigalo  
  

 

 

Paternoster , izhaja iz besede "Our Father" oziroma »oče naš«   

( molitev). Dvigalo, ki je sestavljeno iz več odprtih kabin, ki so 

namenjene za  prevoz dveh oseb v vsaki kabini in katere se 

premikajo počasi po zaporedju na gor in potem na dol znotraj 

jaška, brez ustavljanja. Potniki morajo ob prihodu kabine mimo 

postaje vstopiti nekoliko hitreje, prav tako pa izstopiti, ko je 

kabina najbliže želeni postaji . 

 

 

Gradnjo novih paternoster dvigal so  ustavil v sredini 1970. 

Le ta  v mnogih državah ni več dovoljena zaradi prevelikega 

tveganja nesreče, ker ljudje ne morejo pravilno uporabljati dvigala. 

Starejši ljudje, invalidi in otroci so najbolj v nevarnosti, da jih 

kabina lahko ob nepravilnem vstopu ali izstopu poškoduje do 

stopnje invalidnosti. 

 

 

 

 

Veliko dvigal so zamenjali z novimi dvigali, ki jih poznamo in uporabljamo danes, nekaj pa se jih je 

ohranilo še do danes. Val popularnosti je zaščitil desetletje nazaj  nekaj primerov katere morajo 

lastniki obnavljati in posodabljati ter  ohranjati 

prvotni sistem prevoza ljudi.   Največ 

paternostrov je v  Evropi, okoli  230 primerov 

v Nemčiji in 68 v Češki republiki, nekaj na 

Dunaju in tudi v Beogradu.  Le dva paternostra 

še lahko najdemo zunaj Evrope; Malezija in 

Peru. 

 

 

Peter Ellis je namestil prva dvigala, ki so jih 

leta 1868 lahko opisali kot dvigala paternoster 

v Oriel Chambers v Liverpoolu. Leta 1877 je 

britanski inženir Peter Hart pridobil patent na 

prvem paternosterju. Leta 1884 je podjetje 

Dartford v Angliji, inženirsko podjetje J & E 

Hall, v londonskem pisarniškem bloku 

postavilo svoj prvi "ciklični dvig" s pomočjo 

Hartovega patenta. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Paternostri so bili priljubljeni v prvi polovici 20. stoletja, ker so lahko prevozili več potnikov kot 

navadna dvigala, ki še niso bila taka , kot jih poznamo danes.   

Bili so bolj pogosti na področju Evrope, kot v Angliji,  zlasti v 

javnih zgradbah. 

 

Paternostri so bila sorazmerno počasna dvigala, ki so potovala 

približno 30 cm na sekundo,  da bi olajšala vstopanje in 

izstopanje potnikov. 

 

 

Aprila 2006 je Hitachi najavil načrte za moderno dvigalo v 

paternosterjevem slogu z računalniško nadzorovanimi kabinami 

in standardnimi vrati dvigal, da bi ublažil varnostne težave. 

Prototip je bil razkril februarja 2013.  

 

 

Delovanje Paternoster dvigala  si lahko ogledate tudi na 

spodnjem linku :  

https://www.youtube.com/watch?v=T49PsI6maMg 

 

 

 

 

Za dodatne informacije, ponudbo za novo dvigalo v obstoječi objekt  nas pokličite 

na 01/6207744 oziroma pišite na mail: info@sus.si. 

 

 

 

Prijazne svetovalke PRIČAKUJEJO VAŠ KLIC. 

 

 

                                                                                                   Team SUS – prava izbira za vas ! 
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