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Platformy dla osób
niepełnosprawnych

Platformy pionowe przeznaczone są do transportu
osób niepełnosprawnych na wózkach wraz z osobą
towarzyszącą na maksymalną wysokość 3 m w
zabudowie otwartej, oraz wyższe w zabudowie
szybowej lub jeżdżącą kabinę. Są to urządzenia
elektryczne o napędzie śrubowym montowane na
zewnątrz oraz wewnątrz budynków (ośrodki
zdrowia, banki, urzędy, domy prywatne itd.).

 Każda platforma dostosowywana jest do
indywidualnych potrzeb klienta. Bardzo dobrze
sprawdza się w trudnych warunkach
zewnętrznych.
 Zgodność
z
Dyrektywą
Maszynową
2006/42/WE , certyfikat ze znakiem CE,
wykonujemy pełna dokumentacje urządzenia
pozwalającą na późniejszy jego odbiór
przez UDT (Urząd Dozoru Technicznego).
 Udzielamy do 10 lat gwarancji.

Rodzaje platform
Otwarta – bez szybu
Otwarta – bez szybu

W szybie
W szybie
wolnostojącym
wolnostojącym

W szybie murowanym
W szybie
murowanym

Kabinowa bez szybu
Kabinowa bez szybu

Warianty wykończenia i
materiały
Materiały konstrukcji kosza platformy, kabiny
 stal ocynkowana malowana
 stal nierdzewna

( ……….tutaj jakieś zdjęcie ………..)

Wypełnienie kosza / szybu:
 blacha ocynkowana 0.7 i malowana
 poliwęglan
 szkło bezpieczne hartowane
 płyta warstwowa PUR
Elementy elektryczne wykonane z użyciem
osprzętu hermetycznego lub o wysokim IP
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Parametry techniczne
Typ napędu
Udźwig
Prędkość podnoszenia
Wysokość podnoszenia
Wymiary platformy [szer x gł x wys]
Napęd
Opuszczanie awaryjne (AES)
Sterowanie
Zasilanie

Moc urządzenia
Inne zabezpieczenia

Certyfikacja
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elektryczny – śrubowy
300 kg
0.07 m/s
max. 3m, dwa przystanki (bez szybu)
powyżej 3m (w szybie)
1180 mm x 1140 mm x 1100 mm
- motoreduktor, przekładnia, śruba, nakrętka
- napęd śrubowy z nakrętką nośną i nakrętką bezpieczeństwa
- ręczne za pomocą korby
- elektryczne (zasilanie akumulatorowe)
- falownik, przycisk ciągłego nacisku z łącznikiem
- sterownik z pełną diagnostyką wszystkich elementów platformy
- 230V + N + PE
- 380V + N + PE
kabel zasilający trójżyłowy typu OWY gdzie średnica jednego
splotu to 2,5 mm2, bezpiecznik automatyczny C25A
1,5 kW
- przeciążeniowe (pow. 300kg)
- podłoga STOP
- listwa STOP (przeciw-zakleszczeniowa)
- kontrola zamkniętych drzwi przed startem i podczas jazdy (rygle
elektromechaniczne)
- przycisk STOP na platformie oraz dla konserwatora
- wyłącznik między nakrętkami śruby napędowej
CE (Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE, Dyrektywa
Niskonapięciowa LVD), Certyfikacja UDT
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O firmie
 Jesteśmy producentem platform dla osób
niepełnosprawnych z 15 letnim doświadczeniem.
 Głównym zakresem działalności naszej firmy jest
produkcja, dostawa i montaż urządzeń dźwigowych,
podnośników transportowych dla osób
niepełnosprawnych oraz modernizacje i remonty
urządzeń już istniejących.
 Stosowane przez nasz zakład technologie oraz patenty
należą do najnowocześniejszych.
 Zapewniamy fachowość dzięki systematycznie
podnoszonym kwalifikacjom, dostosowując je do
wymogów rynku.
 Proponowane przez nas urządzenia charakteryzują się
prostotą obsługi spełniając przy tym obowiązujące
przepisy i normy.
 Stawiamy nacisk na maksymalne bezpieczeństwo
użytkowania, wytrzymałość oraz funkcjonalność.
 Zwracamy uwagę na profesjonalne, estetyczne i
nowoczesne wykonanie.
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