
 
 

 

 

NAJHITRAJŠA DVIGALA NA SVETU  - tudi do 20m/s ( 72km/h) 
 

Prvo delujoče dvigalo je bilo postavljeno v hotelu v New York City  leta 1857 in je delovalo 

hitrostjo 0,2 m/s. Do 20. stoletja so bila najhitrejša dvigala montirana na Zahodu s hitrostmi do 

4m/s,  vendar pa so to mejo v zadnjih 10 letih Vzhodnjaki bistveno premaknili NA GOR …tako po 

višini zgradb kot tudi po hitrosti vožnji  dvigal.  Z hitrimi dvigali si proizvajalci , kot so Mitsubishi, 

Toshiba…. ustvarjajo nova imena na svetovnem tržišču, povečujejo obseg marketa in 

prepoznavnost, njihova vgrajena dvigala pa postajajo turistična atrakcija nam – preprostim ljudem. 

 

 

Kaj pa Težave s katerimi se soočajo proizvajalci pri vgradnji  hitrih dvigal : 

- pritisk v kabini dvigala in težnost 

- zagotavljanje prave varnosti ob morebitnih zapletih in zaustavitvah 

- usklajevanje predpisov in standardov   

- maximalni čas  ene vožnje 60 sek ( od najnižje postaje do najvišje )  

- enormno visoke cene ( cena najhitrejših dvigal naj bi presega 3 mio $/ kos ) 

 

 

Trenutno najhitrejše dvigalu na svetu : 

Shanghai – Kitajska;  Shanghai Tower  
višina zgradbe 632m  

Nadstropij : 119  

Hitrost dvigal: 19m/s  (69 km/h) 

Proizvajalec Mitsubishi Electric -  prejel nagrado za najhitrejše dvigalo 

na svetu in vpisan v guinesevo knjigo rekordov 

 

Kar nekaj objektov v Shanghaju kot so: 

China Jin Mao tower (421m – 9 m/s ) 

China World Financial center III (330m – 10m/s )  

In podobni imajo najhitrejša dvigala na svetu. 

 

 

Ostala najhitrejša dvigala top 10  na lestvici : 

      

 

        Yokohama, Japonska; Yokohama Landmark Tower 
         Višina zgradbe: 296 m  

         Nadstropij: 73 

         Hitrost dvigal: 12,5 m/s  ( 45 km/h) 

         Proizvajalec Mitsubishi Electric 

 

 

 



 
 

 

Dubai, UAE - Burj Khalifa 

višina zgradbe 830 m  

Nadstropij : 166 

Hitrost dvigal: 10m/s  (36 km/h) 

Proizvajalec Otis 

 

V UAE je še mnogo visokih objektov, ki imajo hitra dvigala 

In so na lestvici top 50 najhitrejših dvigal na svetu.  

 

 

 

 

 

Taipei, TaiwanTaipei 
višina zgradbe 509 m 

Nadstropij : 97 

Hitrost dvigal: 16m/s  (61 km/h) 

Proizvajalec Toshiba 

 

 

 

 

Seul – Južna Koreja  Lotte World Tower 
višina zgradbe 555 m 

Nadstropij : 129 

Hitrost dvigal: 18 m/s  (65 km/h) 

 

 

 

 

Eno izmed redkih v zahodnem svetu pa ostaja še :  

 

Chicago, ZDA  - John Hancock center 
višina zgradbe 457 m 

Nadstropij : 89 

Hitrost dvigal: 9 m/s  (33 km/h) 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Najbližje nam in najhitreje  

pa se lahko zapeljete kar z dvigalom na   

Twilight Zone Tower v Disneylandu,  

ki potuje s hitrostjo 17m/s … 

na srečo v enem kosu manj kot 10 sekund �  vendar 

kar nekajkrat�na�gor�in�dol…ko�na�koncu�ne�

več kaj je hujše….  
 

 

 

Vse omenjene hitrosti so še na meji, ki jih človek še lahko prenese, 

ne da bi vmes izpraznil želodec in imel pozneje težave z ravnotežjem. 

 

 

KAJ PA SLOVENIJA – naša dežela ? 
 
V Sloveniji so hitrosti najhitrejših dvigal od 2 – 3,5 m/s , teh pa ni prav veliko. 

Trenutno najvišji zgradbi sta Kristalna palača (89m- 20 postaj)  in Hotel Intercontinental ( 82m- 21 

postaj ). Nebotičnik , ki je veljal 60 let kot najvišja zgradba pa danes šele na 5 mestu . 

 

Tudi Dvigala Sušnik- SUS   smo prisotni med najvišjimi objekti v Sloveniji in imamo usposobljene  

serviserje za  servisiranje dvigal  višjih hitrosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za dodatne informacije, ponudbo za servisiranje dvigal  nas pokličite 

na 01/6207745 oziroma pišite na mail: info@sus.si. 

 

Prijazne svetovalke PRIČAKUJEJO VAŠ KLIC. 

                                                                                                

 Team SUS – prava izbira za vas !  

mailto:info@sus.si

