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Člen Cechu Mobility

24174 A / Änderungen bleiben vorbehalten

Plošina GSL Artira

GSL Artira

GSL Artira je prostorově úsporná.
Vyniká moderní technologií a vysokou
bezpečností.

Je vhodná pro vnitřní i venkovní
instalace ve školách, kostelech,
knihovnách, muzeích, úřadech
státní správy, stadiónech, sportovištích a také v soukromých rezidencích.

Schodišťová plošina GSL Artira dokáže překonat prakticky všechna schodiště, včetně různě lomených i točitých. Jízdní dráha plošiny je tvořena dvěma
ocelovými trubkami s průměrem 50 mm, které mohou plnit i funkci zábradlí. Vzhledem k umístění pohonu na konci dráhy působí celý systém velmi
subtilním dojmem. Hlavní napájení je pouze jednofázové s příkonem od 0,75
kW do 2,2 kW. Samozřejmostí je frekvenčně řízený motor pro plynulý rozjezd
a dojezd.

Technologická špička pro lomená schodiště

Hlavní technické parametry
Prostředí instalace

vnitřní / venkovní

Velikost plošiny

750 x 750 mm, 800 x 800 mm, 800 x 900 mm, 800 x 1050 mm, 800 mm x 1250 mm

Rychlost jízdy

6 až 9 m/min

Počet stanic

až 8

Nosnost

250 / 300 kg

Příkon

0,75 kW až 2,2 kW

Možné doplňkové vybavení

Hlavní výhody

•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Rychlá montáž (2 až 3 dny) bez nutnosti
stavebních úprav
• Plně automatický provoz s motorovým
ovládáním
• Nosnost 250 - 300 kg

Sklopné sedátko na plošině
Přenosné ovládání pro doprovodnou osobu
Boční nájezd na plošinu
Klíčkové ovládání pro zamezení neautorizovanému použití
Automatické přiklopení plošiny po nastaveném čase
Alarm na plošině propojený s tlačítkem STOP
Audiovizuální hláška při pohybu plošiny
Integrace s požárním alarmem budovy
Záložní zdroj napájení

