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Člen
Mobility

OPAL

Pro instalaci vertikální plošiny OPAL nejsou
potřebné žádné velké stavební úpravy.
Instalace pro výškové převýšení do 3 metrů.

Je vhodná pro vnitřní i venkovní
instalace v soukromých a veřejných prostorách, školách, kinech,
divadlech, kostelech apod.

Vertikální plošina OPAL se skládá z nosného sloupu, ve kterém je umístěn
zdvihový mechanismus a elektrický rozvaděč celé plošiny. Po nosném sloupu
se pohybuje plošina s ohrazením výšky 1,1 m. Nosné sloupy se do- dávají
dle maximálního zdvihu ve čtyřech provedeních, přičemž max. zdvih je 3 m.
Stejně tak se dodává plošina v několika rozměrových provedeních a dvou orientacích vstupů – průchozí (180°) a „přes roh“ (90°). Hlavní napájení je, jako
u většiny námi dodávaných zařízeních, pouze jednofázové s příkonem 1,5 kW.

Spolehlivý, elegantní design za příznivou cenu

Hlavní technické parametry
Prostředí instalace

vnitřní / venkovní

Velikost plošiny

914 x 1242 mm, 914 x 1394 mm, 1100 x 1546 mm, 1125 x 1519 mm

Max zdvih/výška sloupu

1143/1737 mm, 1600/2194 mm, 1905/2498 mm, 2515/3108 mm, 3124/3718 mm

Prohlubeň

80 mm nebo bez prohlubně s nájezdem

Počet stanic

2

Nosnost

340 kg

Příkon

1,5 kW

Možné doplňkové vybavení

Hlavní výhody

•
•
•
•

• Rychlá montáž (1 den) bez nutnosti
stavebních úprav
• Rychlá dodávka (do 3 týdnů) – zařízení je
skladem

Automatické otevírání a zavírání branky
Hlášení příjezdu plošiny do stanice a signalizace polohy plošiny
Nájezdový klín, není-li zařízení instalováno do prohlubně
Automatická nájezdová klapka, není-li zařízení instalováno
do prohlubně

