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Člen Cechu Mobility

24174 A / Änderungen bleiben vorbehalten

Plošina Garaventa X3

Garaventa X3

Garaventa X3 je plošina s elegantním
designem a minimální spotřebou elektrické
energie.

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

Schodišťová plošina X3 je určena pouze pro přímá schodiště bez mezipodest.
Pojezdová dráha je tvořena dvěma hliníkovými, eloxovanými profily. Motor
plošiny je napájen z gelových baterií umístěných v tělese plošiny. Tyto baterie
jsou automaticky dobíjeny ve stanicích. Protože přenos signálů mezi ovladači
ve stanicích a plošinou probíhá na základě rádiových vln, není potřeba mezi
plošinou a stanicovými ovladači zřizovat elektroinstalaci. K hlavnímu napájení slouží standardní domovní elektrická zásuvka.

Ideální pro přímá schodiště

Hlavní technické parametry
Prostředí instalace 		vnitřní / venkovní
Velikost plošiny 		
700 x 750 mm, 800 x 900 mm, 800 x 1050 mm, 800 x 1250 mm
Rychlost jízdy

4 m/min

Počet stanic

2

Nosnost

250 kg

Možné doplňkové vybavení

Hlavní výhody

•
•
•
•
•
•
•

• Plně funkční i při výpadku proudu
• Rychlá montáž (1 den) bez nutnosti
stavebních úprav
• Rychlá dodávka (do 3 týdnů) – zařízení
je skladem

Sklopné sedátko na plošině
Boční nájezd na plošinu
Alarm na plošině propojený s prosvětleným tlačítkem STOP
Klíčkové ovládání pro zamezení neautorizovnému použití
Zámek sklápění plošiny pro zamezení neautorizovanému použití
Přenosné ovládání pro doprovodnou osobu
Motorové ovládání všech pohybů plošiny

