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PLATFORMY PIONOWE, PROSTE
Model PH300 to następca znanej i bardzo lubianej przez naszych Klientów platformy SHV. Platforma po modernizacji
urosła i zyskała wiele na urodzie a elementy szklane dodatkowo dodają jej nowoczesnego wyglądu. Niezmiennie zaletą

bezpośrednio do gniazdka. Urządzenie to zostało zaprojektowane z myślą o ułatwieniu transportu osób
niepełnosprawnym na wózkach lub osób mających problem z pokonywaniem schodów. Platforma PH300 świetnie się
sprawdzi w budynkach mieszkalnych i obiektach użyteczności publicznej o relatywnie niskim natężeniu pracy w
których wejścia do budynków są obwarowane kilkoma schodami a nie ma miejsca na wybudowanie łagodnych
podjazdów.

DANE TECHNICZNE*
NAPĘD: HYDRAULICZNY
UDŹWIG: 300 KG
PRĘDKOŚĆ: 0,1 M/S
MAX WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA: DO 1,5 M
GŁĘBOKOŚĆ PODSZYBIA : 0 MM
WYMIARY PLATFORMY: 800 X1250 (PRZELOT 180°)

900 x 1250 (PRZELOT 90°)
ZASILANIE : 230 V, I FAZOWE
MOC SILINKA : 0,9 KW – 1 FAZOWE
MASZYNOWNIA : BEZ MASZYNOWNI

WYKONANIE: WEWNĘTRZE LUB ZEWNĘTRZNE (IP54)

* 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 montowany do ściany.

MASZYNOWNIA
Urządzenie nie wymaga oddzielnego pomieszczenia maszynowni. Osprzęt elektryczny platformy zlokalizowany jest w
skrzynce, którą można umieścić w niedalekiej odległości od samego urządzenia.

STEROWANIE
Platforma ma sterowanie przyciskowe, ciągłe. Urządzenie ma do wyboru dwa typy kaset wezwań. Standardowo kaseta
jest podtynkowa, ze stali szlachetnej. W opcji możliwe jest zamówienie kastety natynkowej i bezprzewodowej. Na
górnym przystanku kaseta wezwań jest zintegrowana w ościeżnicach drzwi. Wszystkie kasety wyposażone są w łączniki
kluczykowe (ograniczenie dostępu)*.
Na platformie znajduje się panel dyspozycji wyposażony w:


niezależne przyciski do jazdy w górę i w dół;



łącznik kluczykowy (ograniczenie dostępu)*;



awaryjny przycisk STOP z podświetleniem;



akustyczna i świetlna sygnalizacja przeciążenia.

*Tylko docelowi użytkownicy lub właściciele nieruchomości mają dostęp do urządzenia. Producent nie zaleca otwartego
dostępu do urządzenia dla każdej postronnej osoby.

„Model PH300 to następca znanej i lubianej przez naszych Klientów platformy SHV”

tego rozwiązania jest brak wymaganego podszybia, możliwość wejść na platformę 180° i 90° oraz podłączenie

PLATFORMA
Platforma

model

PH300

standardowo

jest

malowana

proszkowo na kolor jasno szary (RAL 7035). Jej poręczę stałe i
ruchome (dostępne dla hp > 0,5 m) oraz pokrywa górna z
panelem sterowania są malowane w kolorze ciemno szarym
(RAL 7005). Podłoga platformy jest wyklejona paskami



szklanego wypełnienia bocznej ściany;



wykonania platformy w innym kolorze (z palety RAL);



wykonanie platformy ze stali szlachetnej.

DRZWI PLATFORMY
Każde urządzenie powyżej 500 mm wysokości
podnoszenia zgodnie z przepisami jest wyposażone
w drzwiczki na górnym przystanku. Są to drzwiczki
wychylne, 1 skrzydłowe, otwierane ręcznie, o
wymiarach 800 x 1100 mm (przelot 180°) lub 900 x
1100 mm (przelot 90°), bez nadproża i z
elektrycznym ryglem.
Drzwi są przeszklone szkłem bezbarwnym a
ościeżnice drzwi, jak i zintegrowana kolumna z
kasetą

wezwań

oraz

uchwyt

są

malowane

proszkowo w kolorze jasno szarym (RAL7035).
W opcji możliwe jest zamówienie automatycznego
otwieracza drzwi.

WYPOSAŻENIE DODATKOWE ZA DOPŁATĄ:


Przelot 90°



Wykonanie zewnętrzne (IP54)



Automatyczny otwieracz drzwi



Niestandardowe wymiary platformy



Przeszklona boczna ściana platformy



Niestandardowy kolor platformy



Wykonanie platformy ze stali szlachetnej



Natynkowa i bezprzewodowa kaseta wezwań na
dolnym przystanku

automatycznego otwieracza drzwi.”

W opcji możliwe jest zamówienie:

„Drzwi są przeszklone szkłem bezbarwnym…. W opcji możliwe jest zamówienie

antypoślizgowymi w kolorze czarnym.

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

Autoryzowany przedstawiciel:

produktu na naszej stronie
WWW, wyślij e-maila z

WWW.GOLD-BUD.PL

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.

