
 
 

 

DVIGALA NA LADJAH 

Velike potniške ladje in tovorne ladje imajo pogosto nameščena dvigala, ki jih 
uporabljajo potniki in posadka. V preteklih desetletjih je bilo veliko nesreč na ladjah 
s potniškimi dvigali zaradi pomanjkanja ustreznega vzdrževanja in rednih pregledov. 
Konvencija SOLAS ima posebne določbe za osebna dvigala, vgrajena na ladjah in 
Kodeks o varnih delovnih praksah za trgovske pomorščake. Slednji zagotavlja 
informacije in navodila o 
splošni zasnovi, vzdrževanju in 
preskušanju ladijskih dvigal. 
  
Poleg tega, morajo družbe 
zagotoviti varno ravnanje pri 
obratovanju ladij in oceniti vsa 
ugotovljena tveganja in po 
potrebi uvesti zaščitne ukrepe 
pri pripravi načrta za 
vzdrževanje osebnih dvigal.  
 
Ena izmed največjih potniških ladij na svetu ima  227.000 bruto ton, kar lahko 
sprejme več kot 8880 potnikov in posadke. Plovilo vsebuje več kot 2.700 sob, 
razporejenih po več krovih in vsebuje različne objekte. Resnično plavajoče mesto, 

kjer je tudi 25 dvigal in 14 tekočih 
stopnic. 
 
Toda v nasprotju z mestom, ki ima 
različne načine prevoza, da bi ljudem 
pomagal okoli, so križarke skoraj 
popolnoma odvisne od vertikalnih 
transportnih rešitev, kot so dvigala in 

tekoče stopnice. 
 
Dvigala morajo biti dovolj trpežna, da prenesejo stalno gibanje na morju, hkrati pa 
lahko zmanjšajo vibracije in zagotovijo, da se potniki ne obremenjujejo pri prevozu. 
Poleg tega morajo biti kompaktni, saj je prostor na ladjah za križarjenje zelo omejen, 
v nasprotju s stavbami.  



 
 

 

Nekaj proizvajalcev  je razvilo več rešitev z  inovativno tehnologijo, katere se lahko 
uporabljajo na ladjah. Dvigala ustrezajo strogim zahtevam ladijskega registra za 
vgradnjo na krovu po vsem svetu. Ta posebej zasnovana  pomorska dvigala 
upoštevajo dejavnike, kot so ladijsko gibanje v vodi, da se zagotovi, da se skrbi za 
udobje voznika. Pogoni so močnejši kot na kopnem. Kabine so brez vibracij in so 
zaščitene pred vodo, prahom in korozijo. Dvigala so optimizirani in zagotavljajo 
vrhunsko zanesljivo delovanje. 
 

7 zlatih pravil za pravilno uporabi dvigala na ladjah ! 😊 
 
Kot tudi vsepovsod drugod, se upoštevajo na ladjah določena pravila, tudi pri 
prevozu z dvigali. 
 
1. Počakajte na svojo pot 
Pred vkrcanjem v dvigalo se prepričamo, da je kabina 
prazna. Stojimo na stran, kateri so vrata odprta, da 
vsi lahko izstopijo in nato vstopimo mi . 
2. Vedite, kje ste 
Preden stopite v dvigalo, se prepričajte, da veste, 
kam greste. Vse postaje imajo zemljevid ladje, da 
veste, kam greste.  
3. Ne bodite leni 
Če morate le nadstropje ali dva navzgor, pojdite po 
stopnicah,  razen če fizično ne morete uporabljati stopnic.  
4. Pojdi gor 
Če stojite na zadnji strani dvigala in se približujete svojemu nadstropju, recite nekaj 
vljudnega, kot je "jaz sem naslednji" ali "pustim, me do vrat".  
5. Pazite na svoje otroke 
Poskrbite, da bodo otroci roke držali ob sebi in se ne igrali z  pritiskanjem tipk postaj 
zaradi dolgočasja. 
6. Držite vrata 
Poznaš zlato pravilo. Če nekdo teče čez hodnik, da bi ujel dvigalo , zadržite vrata z 
roko, da se mu ne zaprejo pred nosom. Ne pritisni gumba za zapiranje vrat, saj boš 
morda osebo še srečal . 
7. Postavi se ob stran 
Ko vstopite v dvigalo, se obrnite s hrbtom proti steni kabine. Ne obrnite se  osebam 
s hrbtom . 



 
 

 

Kaj pa neljubi dogodki v dvigalih ?  
 
1. Potrpežljivo čakanje na dvigalo  

2. Vsi vemo, da je treba na ladijska dvigala 
opraviti delo in vzdrževanje, tako da so 
lahko v popolnem stanju za vse goste in 
velikokrat lahko preberemo  
» dvigalo ni v uporabi« 
 
3. Ko se 
otroci 
dolgočasijo  
velikokrat 
uporabljajo 

dvigala in se z njimi premikajo gor in dol ter tako 
podaljšujejo čakalno dobo potnikov. 
 
4. Ko zagledamo kar nekaj članov posadke in 
njihovih stvari ter nezmožnosti, da bi v dvigalo 
vstopili, pa vemo, da imajo svoja dvigala v zadnjem 
delu, ki jih lahko uporabljajo. 
 
5. Kolikokrat ste stopili v dvigalo in opazili hrano po 
tleh  ali pa smrad, ki je ostal še nekaj časa.   
 
6. Ko je gneča in te želijo na vsak način prehiteti. 
  
Mednarodno združenje za križarjenja - CLIA ocenjuje, da je leta 2016 na potovalnih 
ladjah potoval več kot 24 milijonov ljudi, leta 2017 25 milijonov, pričakuje pa, da se 
bo to število povečalo na več kot 27 milijonov leta 2017.  
 
Z našimi dvigali se pa se vsak dan povprečno vozi 353.000 ljudi,  
zato smo PRAVA IZBIRA ZA VAS. 
 

Za dodatne informacije in pripravo ponudbe za servisiranje dvigal  nas pokličite 

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

 

Prijazne svetovalke PRIČAKUJEJO VAŠ KLIC. 
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