Šikmá schodišová plošina pro pøímá
schodištì

X3

X3 je šikmá schodišová plošina urèená pro pøímá schodištì bez mezipodest
a lomení. X3 je bezpeèné, spolehlivé a cenovì výhodné øešení Vašeho problému
s architektonickými bariérami.

X3 je ideálním øešením pro pøekonání
architektonické bariéry v podobì pøímého
schodištì bez mezipodest. X3 je se svým
designem, bezpeèností a technikou špièkou
mezi plošinami pro pøímá schodištì.
Vysoká standardizace
souèástí umožòuje dodat
zaøízení ve velmi krátkém
èase.
Obrázky jsou ilustrativní,
skuteèné provedení
se mùže lišit.

Standardní vybavení
- prosvìtlená velkoplošná tlaèítka
- bezpeènostní kontaktní plech pod plošinou
- bezpeènostní kontaktní nájezdové rampy
- ruèní nouzové spouštìní
- kontrolka stavu zaøízení
- pøiklopená plošina zabírá na schodišti minimum místa
- výbìr ze tøí velikostí plošiny
- madlo pro stojící osobu na plošinì
- bateriový provoz
Doplòkové vybavení
- nouzové napájení
- motorovì ovládané sklápìní plošiny a nájezdových ramp
- sklápìcí sedátko na plošinì
- boèní nájezd na plošinu pro instalace v tísnìném prostoru
- ovladaè pro doprovázející osobu
- úzké rozmìry plošiny

SPECIFIKACE
Jmenovitá nosnost

250 kg

Jmenovitá rychlost

4 m/min

Ovládání

velkoplošné prosvìtlené ovladaèe

Ovládací napìtí

24 V

Pøíkon

0,6 kW

Hlavní napájení

240 V, 50 Hz, 20 A

Nouzový provoz

manuální nebo bateriové nouzové spouštìní
(doplòkové pøíslušenství)

Schéma plošiny:
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bezpeènostní bariéry - pro zvýšenou bezpeènost
pøi pøepravì osoby
velkoplošné prosvìtlené ovladaèe na plošinì
držadlo na plošinì - pro snazší nástup a výstup
na plošinu
sklopné sedátko s bezpeènostním pásem
(doplòkové pøíslušenství) - pro špatnì
se pohybující osoby
kontaktní podlaha - pøi najetí plošiny na pøekážku
automaticky pøeruší jízdu
protiskluzový povrch plošiny
nájezdové kontaktní rampy - pøi najetí plošiny
na pøekážku nebo pøi najetí vozíku na rampu
bìhem jízdy automaticky pøeruší jízdu
Standardní rozmìry plošiny:
(šíøka x délka)

800 x 1050 mm
800 x 900 mm
700 x 750 mm
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