DŹWIG MAŁY DLA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH I NIE TYLKO
Model:
DH FLEX

DŹWIGI MAŁE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I NIE
Dźwigi model DH to uproszczone wersje klasycznych dźwigów. Wyróżnia je głównie brak drzwi kabinowych, drzwi
przystankowe, wychylne, sterowanie przyciskowe ciągłe w kabinie oraz mniejsza prędkość ale zalety to o wiele
niższa cena i mniejsze strefy podszybia i nadszybia. Urządzenia zostały zaprojektowane z myślą o zapewnieniu
osobom niepełnosprawnym dostępu do wyższych kondygnacji budynków mieszkalnych, jednorodzinnych lub
niewielkich budynków użyteczności publicznej jak przychodnie, szkoły itp. Jednak z urządzenia mogą korzystać
również osoby starsze, osoby z dziećmi w wózkach lub osoby z niewielkim towarem.

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
DANE TECHNICZNE*
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
NAPĘD: HYDRAULICZNY
zewnątrz budynków.
UDŹWIG: 225, 300, 400 (DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH) KG
SwingOn miało swoją premierę na Międzynarodowych Targach Dźwigowych INTERLIFT w Augsburgu w 2015 roku.
PRĘDKOŚĆ: 0,15 m/s
MAX. ILOŚĆ PRZYSTANKÓW

:4

MAX WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA: DO 11 M
GŁĘBOKOŚĆ PODSZYBIA: MIN. 120 MM
WYSOKOŚĆ NADSZYBIA: MIN. 2500 MM

ZASILANIE : 230 V, I FAZOWE
MOC SILNIKA

: 1,5 KW

MASZYNOWNIA : DOLNA, BOCZNA LUB
W SZAFIE DO UMIESZCZENIA OBOK SZYBU
* GOLD-BUD mając na uwadze ciągły rozwój zastrzega sobie prawo do zmian parametrów technicznych.
.

SZYB
Dźwig model DH jest zaprojektowany do montażu w szybie murowanym.

MASZYNOWNIA
Urządzenie może mieć maszynownie zlokalizowaną w pomieszczeniu obok szybu lub w OPCJI w oddzielnej
metalowej skrzynce do umieszczenia również obok szybu.

STEROWANIE
W kasetach wezwań zlokalizowanych na przystankach jest sterowanie automatyczne a w kabinie przyciskowe,
ciągłe.

„Wyróżnia je brak drzwi kabinowych, drzwi przystankowe, wychylne…… ale zalety
barier
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TYLKO

KABINA
Podstawową kabiną jest model FLEX, wyposażony w :


Mały panel dyspozycji ze stali szlachetnej wyposażony w przyciski ze stali szlachetnej



Ściany z blachy plastyfikowanej (12 kolorów do wyboru)



Podłogę wyłożoną matą winylową (6 kolorów do wyboru)



Telefon lub intercom do bezpośredniego kontaktu z konserwatorem

DRZWI:
Dźwig DH jest standardowo wyposażony tylko w drzwi przystankowe. Są to drzwi wychylne, 1 skrzydłowe, pełne z
małym lukiem, otwierane ręcznie
W opcji możliwe jest zastosowanie drzwi przeszklonych i wyposażonych w automatyczny otwieracz.

WYPOSAŻENIE DODTAKOWE ZA DOPŁATĄ:


Maszynownia w szafie



Poręcz w kabinie ze stali szlachetnej



Lustro w kabinie na tylnej ścianie



Wyświetlacz pięter w kabinie



Kabina ze stali szlachetnej



Automatyczne otwieracze drzwi przystankowych



Drzwi przeszklone

automatyczny otwieracz.”

Biały, matowy sufit z halogenami LED

„W opcji możliwe jest zastosowanie drzwi przeszklonych i wyposażonych w

podświetlane na obwodzie, przycisk awaryjny STOP


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,
aby Ci pomóc.

WWW.GOLD-BUD.PL
Pisemną ofertę na twoje
zapytanie dostaniesz w
przeciągu 3 dni roboczych.

