PLATFORMY PIONOWE,
PRZESZKLONE
Model:
RB150

PLATFORMY PIONOWE, PRZESZKLONE
Model RB150 to nowość w naszej ofercie. Urządzenie to umożliwia dostęp osobom niepełnosprawnym i
nie tylko, do budynków gdzie schody były przeszkodą architektoniczną. Do tego estetyka wykonania
urządzenia jest na bardzo wysokim poziomie. Platforma została tak zaprojektowana, aby dać klientowi
wybór i elastyczność.

DANE TECHNICZNE*
NAPĘD: ELEKTRYCZNY, PASOWY
UDŹWIG: 400 KG
M/S

MAX WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA: OD 0,6 M DO 3

M

GŁĘBOKOŚĆ PODSZYBIA : 0 MM
WYMIARY PLATFORMY:

1100 X1400 MM STANDARD
OPCJA : 900 X 1400 MM ; 1000 X 1400 MM

ZASILANIE : 230 V, I FAZOWE
MOC SILINKA : 1,5 KW – 1 FAZOWE
MASZYNOWNIA : BEZ MASZYNOWNI

WYKONANIE: WEWNĘTRZE LUB ZEWNĘTRZNE

* GOLD-BUD mając na uwadze ciągły rozwój zastrzega sobie prawo do zmian parametrów technicznych.

* GOLD-BUD mając na uwadze ciągły rozwój zastrzega sobie prawo do zmian parametrów technicznych.
.

TOR JEZDNY
Tor jezdny platformy jest zintegrowany z bramka na górnym przystanku.

MASZYNOWNIA
Urządzenie nie wymaga oddzielnego pomieszczenia maszynowni ani oddzielnej szafy. Cały niezbędny osprzęt wraz z
prowadnicami jest zintegrowany w ścianie.

STEROWANIE
Platforma ma sterowanie przyciskowe, ciągłe. Urządzenie wyposażone jest w zewnętrzne kasety wezwań. Na górnym
przystanku kaseta wezwań jest zintegrowana w ościeżnicach drzwi. Na dolnym przystanku może być osadzona w ścianie
lub w dodatkowym słupku

W panelu sterowania na platformie znajdują się podświetlane dwa przyciski do jazdy (góra dół). Dyspozycję wydaje się
przez ciągłe trzymanie przycisku. Po zwolnieniu przycisku platforma automatycznie zatrzymuje się. Ponadto w panelu
na platformie znajduje się przycisk zatrzymania awaryjnego STOP i przycisk wezwania pomocy.

„Model RB150 to nowość w naszej ofercie.”

PRĘDKOŚĆ: 0,15

PLATFORMA
Platforma model RB150 jest standardowo malowana na kolor
RAL9006 (białe aluminium) a jej ściany są wypełnione
poliwęglanem przezroczystym. Po obu stronach platformach
znajdują się okrągłe poręcze a na jednej ze ścian panel sterowy.
Podłoga platformy wykonana jest materiału antypoślizgowego



szklanego wypełnienia ścian i drzwiczek platformy;



wykonania platformy w innym kolorze (z palety RAL);



wykonanie platformy ze stali szlachetnej;



wykonanie podłogi z blachy ryflowanej (zalecane dla
wykonania zewnętrznego).

DRZWI PLATFORMY
Wszystkie platformy wyposażone są w jedne drzwi
na platformie i jedne na przystanku górnym.
Standardowo drzwi są otwierane ręcznie oraz
domykane automatycznie.
W opcji dostępne są również automatyczne
otwieracze drzwiczek.

WYPOSAŻENIE DODATKOWE ZA DOPŁATĄ:


wykonanie zewnętrzne, antykorozyjne;



automatyczne otwieracze drzwi;



niestandardowe wymiary platformy;



niestandardowy kolor platformy;



wykonanie platformy ze stali szlachetnej;



szklane wypełnienie ścian i drzwiczek platformy



słupek do zamontowania kaset wezwań.

panel sterowy.”

W opcji możliwe jest zamówienie:

„Po obu stronach platformy znajdują się okrągłe poręcze a na jednej ze ścian

(guma)

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

Autoryzowany przedstawiciel:

WWW.GOLD-BUD.PL

WWW, wyślij e-maila z
parametrami, jakie posiadasz,
bądź tradycyjnie – zadzwoń do
nas. A My zrobimy wszystko,
aby Ci pomóc.
Pisemną ofertę na twoje
zapytanie dostaniesz w
przeciągu 3 dni roboczych.

