PLATFORMA
SCHODOWA
Model:
SwingOn

PLATFORMA SCHODOWA
SwingOn to platforma schodowa ale zupełnie nowego typu. Chowa się za ścianą i pozostawia schody bez
widocznych elementów: toru, wsporników itp. Najnowsze dzieło szwedzkich projektantów, pozwala zaoszczędzić
miejsce a jednocześnie ma ten unikalny skandynawski design, który zachwyca. Urządzenie przeznaczone jest do
obiektów użyteczności publicznej, jak i prywatnych domów. Urządzenie może być montowane zarówno wewnątrz
jak i na zewnątrz budynków.

„….platforma schodowa ale zupełnie nowego typu”
„…urządzenia służące do eliminacji barier architektonicznych ….”

SwingOn miało swoją premierę na Międzynarodowych Targach Dźwigowych INTERLIFT w Augsburgu w 2015 roku.

DANE TECHNICZNE*
NAPĘD: ŚRUBOWY
UDŹWIG: 300 KG
MAX WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA: DO 500 MM

MOŻLIWE WYMIARY PLATFORMY: SP=700 X GP=1000 – 1600 MM
WYMIARY WOLNEJ PRZESTRZENI DO PRACY PLATFORMY: 1600 X 1200 MM
ZASILANIE : 230 V, I FAZOWE
WYKONANIE: WEWNĘTRZE LUB ZEWNĘTRZNE (IP44)
* GOLD-BUD mając na uwadze ciągły rozwój zastrzega sobie prawo do zmian parametrów technicznych.
.

MASZYNOWNIA
Urządzenie nie wymaga oddzielnego pomieszczenia maszynowni ani oddzielnej metalowej skrzynki. Osprzęt
elektryczny platformy jest zintegrowany z urządzeniem w głównej kolumnie.

STEROWANIE
Dwie kasety wezwań, montowane na ścianie wraz z łącznikami
kluczykowymi* (opcja piloty) oraz kolumna na platformie służą do obsługi
platformy. Sterowanie jest przyciskowe, ciągłe.
*Tylko docelowi użytkownicy lub właściciele nieruchomości mają dostęp do
urządzenia. Producent nie zaleca otwartego dostępu do urządzenia dla
każdej postronnej osoby.

PLATFORMA
Urządzenie

jest malowane w kolorze RAL 9022

(metaliczny szary) wraz z małymi wstawkami w
kolorze RAL 2008 (jasny czerwony pomarańcz)

PODŁOGA PLATFORMY
Podłoga platformy jest rozsuwana w zależności od wymogów i obklejona paskami z materiałem antypoślizgowym.

FUNKCJONALNOŚĆ
Urządzenie jest kompaktowe a jednocześnie wytrzymałe. Idealnie sprawdza się w trudnych warunkach zewnętrznych.
Składa się za schodami więc jego konstrukcja nie stanowi przeszkody w normalnym użytkowaniu obiektu. Po złożeniu
zajmuje mało miejsca ( 250 mm). Cechuje go cicha i płynna jazda a jeśli dodamy szwedzki design i jakość możemy mieć
pewność, że urządzenie będzie dobrym rozwiązaniem.

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:


Wykonanie: wewnętrzne lub zewnętrzne



Zasilanie 1 fazowe



Urządzenia bezpieczeństwa: automatyczne krawędzie i rampy platformy unoszące się w czasie jazdy, zabezpieczenie
przeciążeniowe, zasilanie bateryjne

w trudnych warunkach zewnętrznych.”

W=1267X G=250 MM

„Urządzenie jest kompaktowe a jednocześnie wytrzymałe. Idealnie sprawdza się

WYMIARY ZŁOŻONEJ PLATFORMY NA ŚCIANIE: S=1152 X

POMOŻEMY DOBRAĆ
ODPOWIEDNIE
URZĄDZENIE!
Zapraszamy do skorzystania
z pomocy naszego
Działu Technicznego w celu
doboru PRAWIDŁOWEGO
urządzenia dźwigowego do
indywidualnych potrzeb i
istniejących warunków
budowlanych.

SPRAWDŹ NASZĄ
STRONĘ
WWW.GOLD-BUD.PL
Znajdziesz tam szeroki
wybór urządzeń dla osób
niepełnosprawnych, wind,
platform towarowych oraz
wind samochodowych.
Ogólnie rzecz biorąc –
WINDY DLA KAŻDEGO!

Al. Chopina 55 ,
05-092 Łomianki Dolne
Tel. 022 357 38 49
WWW.GOLD-BUD.PL

Dział Doboru Urządzeń Dźwigowych
tel.: (022) 424 07 08
email: windy@gold-bud.pl
Dział Handlowy
tel.: (022) 424 07 11
email: oferta@gold-bud.pl

WYŚLIJ ZAPYTANIE JUŻ
DZIŚ!
Zrób to poprzez formularz
produktu na naszej stronie
WWW, wyślij e-maila z
parametrami, jakie posiadasz,

Autoryzowany przedstawiciel:

bądź tradycyjnie – zadzwoń do
nas. A My zrobimy wszystko,

WWW.GOLD-BUD.PL

aby Ci pomóc.
Pisemną ofertę na twoje
zapytanie dostaniesz w
przeciągu 3 dni roboczych.

