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DŹWIG KABINOWY Z KONSTRUKCJĄ SZYBU I

Dźwig model A6000S to idealne rozwiązanie dla osób potrzebujących dźwigu a nie mogących z różnych względów
wybudować szybu murowanego. Dźwig ten posiada bowiem własną konstrukcję szybu wraz z obudową. Montaż takiego
urządzenia jest szybki, czysty i niewymagający wielu prac przygotowawczych. Idealne rozwiązanie dla obiektów
istniejących i funkcjonujących. Od standardowego modelu A5000 wyróżnia go jednak posiadanie kabiny zamiast niskiej
platformy. Całe urządzenie jest zaprojektowane w stylu skandynawskim oraz odznacza się prostotą jak i solidnością.
Polecany szczególnie do domów prywatnych, małych przychodni, szkół, przedszkoli i niewielkich budynków usługowych.

DANE TECHNICZNE*
NAPĘD: ŚRUBOWY
UDŹWIG: 400 KG
PRĘDKOŚĆ: 0,15 m/s
MAX. ILOŚĆ PRZYSTANKÓW

:6

MAX WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA: DO 13 M
GŁĘBOKOŚĆ PODSZYBIA: 70 MM
WYSOKOŚĆ NADSZYBIA: MIN. 2500 MM
WYMIARY KABINY: SK=1100 X GK-1400 MM

ZASILANIE : 400 V, III FAZOWE Z FALOWNIKIEM
MOC SILNIKA

: 4 KW

MASZYNOWNIA : BEZ NMASZYNOWNI, SZAFA ZINTEGROWANA
INSTALACJA : WEWNĘTRZNA
* GOLD-BUD mając na uwadze ciągły rozwój zastrzega sobie prawo do zmian parametrów technicznych.
.

SZYB
Dźwig posiada własną konstrukcję szybu i obudowę modułową, pełną w kolorze białym (RAL 9016). Profile szybu
wykonane są z aluminium w kolorze aluminium.
Wymiary szybu wynoszą: Ssz=1460 x Gsz=1639 mm (wymagany otwór w stropie to: 1500 x 1760 mm)
W opcji możliwe jest:
● wykonanie obudowy szybu w dowolnym kolorze RAL ;
● wykonanie profili szybu w dowolnym kolorze RAL ;
● wykonanie obudowy szybu z paneli modułowych, szklanych.
MASZYNOWNIA
Dźwig nie wymaga oddzielnego pomieszczenia maszynowni. Cały osprzęt jest zintegrowany w ramach szybu.

STEROWANIE
Sterowanie w kabinie i na przystankach jest automatyczne
czyli nie jest wymagane trzymanie przycisku w trakcie jazdy
dźwigu. Przyciski wyposażone są w oznaczenia w alfabecie
Braille’a.
Urządzenie standardowo jest wyposażone w system
łagodnego startu i zatrzymania oraz zjazd awaryjny w
przypadku braku zasilania.
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OBUDOWĄ

KABINA
Kabina wykonana jest z laminatu plastycznego w kolorze białym.
Wyposażona jest w panel sterowy wraz z przyciskami z napisami
Brailla, 7" wyświetlaczem LED oraz aluminiową poręczą.
Oświetlenie w kabinie zapewniają energooszczędne halogeny typu
LED.
W opcji możliwe jest zamówienie:


RAL;


automatycznego wyłączenia oświetlenia kabiny;



informacji głosowej w kabinie;



lustra.

DRZWI:
Dźwig A6000s posiada drzwi przystankowe i kabinowe. Drzwi przystankowe są
drzwiami wychylnymi, przeszklonymi w kolorze białym (RAL 9016). Drzwi kabinowe
to natomiast drzwi typu bus. W standardzie są one w kolorze białym. Obie pary
drzwi są w standardzie otwierane automatycznie.
W opcji możliwe jest zamówienie:


malowania drzwi na dowolny kolor RAL;



innego modelu drzwi przystankowych;



drzwi przystankowych, ognioodpornych EI60.

WYPOSAŻENIE DODATKOWE ZA DOPŁATĄ:


szklana obudowa szybu;



niestandardowy kolor obudowy
szybu i profili;



niestandardowy kolor kabiny;



niestandardowy kolor drzwi;



drzwi ognioodporne EI60



ograniczenie kluczykowe w
kasetach wezwań;



piętrowskazywacz na
przystankach



gong na przystankach



zjazd pożarowy.

„Obie pary drzwi są w standardzie otwierane automatycznie.”

malowania ścian platformy na dowolny kolor

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

Autoryzowany przedstawiciel:

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

WYŚLIJ ZAPYTANIE JUŻ
DZIŚ!
Zrób to poprzez formularz

Dział Handlowy
tel.: (022) 424 07 11
email: oferta@gold-bud.pl

produktu na naszej stronie
WWW, wyślij e-maila z
parametrami, jakie posiadasz,
bądź tradycyjnie – zadzwoń do
nas. A My zrobimy wszystko,
aby Ci pomóc.

WWW.GOLD-BUD.PL

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

