
 
 

 

Električno ali hidravlično osebno dvigalo? 

Za vertikalni prevoz oseb in tovora dan danes uporabljamo dve različni vrsti pogona, 
hidravličnega ali električnega: 

 
 
ELEKTRIČNO DVIGALO 

Pri električnem dvigalu je pogonski stroj električni motor (2) , ki je nameščen v 

zgornjem delu dvigalnega jaška. Kabina je prek pogonske vrvenice (3) z 

jeklenimi vrvmi povezana s protiutežjo (4). Nosilne jeklene vrvi so na eni strani 

pritrjene na kabino, na drugi strani pa na protiutež. Poleg tega so na pogonski 

vrvenici tudi klinasti utori, ki preprečujejo zdrsavanje jeklenih vrvi.  

Prednost električnega pogona je v tem, da je možno uporabiti zelo dolge 

jeklene vrvi, zato so takšna dvigala primerna predvsem za najvišje stavbe. 

 

Standardna hitrost osebnega dvigala znaša 1,0 m/s, za višje stavbe pa  do 2 

m/s. 

 
 
HIDRAVLIČNO DVIGALO 

 

Pri hidravličnem dvigalu kabino dviguje in spušča 
hidravlični cilinder (1), ki je običajno nameščen na tleh 
dvigalnega jaška.  

Hitrost hidravličnega dvigala znaša 0,63 m/s, zato so v 
nasprotju z električnimi dvigali takšna dvigala primerna 
le za stavbe z manjšo višino dviga, ki običajno ni višja od 
18 metrov. 

Prednost hidravličnega dvigala je ta, da pri spuščanju ne 
troši električne energije, saj večino dela opravi 
gravitacija.  

 



 
 

 

 
OBJEKT kjer bi vgradili dvigalo nosilnosti 630kg s 4 postajami 

PRIMERJAVA električno ali hidravlično osebno dvigalo? 
 
 

 

LASTNOST 

 

ELEKTRIČNO DVIGALO 

 

HIDRAVLIČNO DVIGALO 

hitrost dviga 1,0 m/s  

(svojo pot teoretično opravi v 10 

sekundah) 

0,63 m/s (za svojo pot potrebuje 4 sekunde 

več kot električno dvigalo). Pri višini dviga 9 m 

je to zanemarljivo.   

hrup pri obratovanju  Tudi izven dvigala se sliši  trenje vrvi ob 

pogonsko vrvenico in delovanje 

frekvenčnega pretvornika v zgornjih 

nadstropjih ter poki kontaktorjev v 

krmilju dvigala. 

V kabini dvigala se sliši rahlo šumenje 

hidravličnega olja. Ves morebitni hrup nastaja 

v kletnih etažah, kjer je nameščen pogon. 

moč motorja 5 kW (za konkretno dvigalo); nižja 

poraba od hidravličnega dvigala. 

11 kW (poraba samo na poti navzgor , na poti 

na dol dvigalo ne troši električne energije ) 

avtomatski spust v 

primeru izpada 

električne energije 

Možen le ob dodatnem nakupu USP 

sistema ( cenovno dodatna opcija)  

Avtomatski spust je standardna oprema pri 

hidravličnih dvigalih SUS. 

cena materiala in 

montaže 

Višja cena material . Nižja cena. 

stroški rednega 

mesečnega servisa 

Približno 20% višja cena vzdrževanja. 

Vzdrževati je potrebno več komponent 

(frekvenčni regulator, jeklene vrvi, 

omejilec hitrosti itd). 

Približno 20% manjša cena. 

Življenjska doba in 

menjave delov 

Ker ima električno dvigalo več 

komponent od hidravličnega, so tudi 

stroški menjave iztrošenih delov višji. 

Nižja cena delov in menjav le teh skozi 25 

letno obdobje. 

 

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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