
* Totes les mides, indicades en mil·límetres, i en 
general totes les informació d’aquest document, 
tenen caràcter indicatiu.

Dades tècniquesDades tècniques

Capacitat màxima 300 Kg

Inclinació 15°-45°

Velocitat 0,12 m/s màx.

Alimentació amb bateries

Potència màxima 0,66 kW

Recorregut màx. 10 m 
(desnivell de 4 m.)

Plataforma Gris clar

Guies Etàndar RAL 7035 (*)

(*) Més colors RAL disponibles sota comanda
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Plataforma salvaescales
LEIA

AB Ample total plataforma 1125 1125 1125 1225 1375
AE Ample útil entre braços 720 720 720 810 960
AH Altura plataforma oberta 1680 1730 1730 1730 1830
LS Ample mínin escala 990 1030 1075 1100 1225
AG Espacio entre rail y pared 160
AM Plataforma tancada 365
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Característiques tècniques de la plataforma LEIA
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Dissenyada per garantir una mínima intrusió a l’escala i en la posició de descans.

BOTONERES PORTÀTILS per poder activar la 
plataforma i enviar-la a la posició de descans.

Botonera Touch: moviment ergonòmic a 
bord, amb només recolzar els dits o la mà 
sobre les fletxes lluminoses de pujada i 
baixada, sense necessitat de prémer.

Pantalla a color; permet verificar l’estat de 
funcionament de la LEIA, facilita el seu diag-
nòstic i permet personalitzar els paràmetres 
principals segons les necessitats de l’usuari.

Botó d’emergència: garanteix la parada 
immediata de la plataforma. Si està activat, 
emet un so continu, permetent detectar 
eventuals pressions fortuïtes.

Bateries: asseguren el funcionament de la 
màquina en cas de tall elèctric. Ofereixen 
moviltizació automàtica d’emergència, evitant 
l’ús d’eines manuals addicionals.

APP EXCLUSIVA per moure i configurar la 
plataforma des de l’Smartphone i la Tauleta.

La LEIA és la plataforma salvaescales de nova generació. Silenciosa durant el seu funcionament i 
confortable en l’ús. La innovadora concepció del seu sistema de guies li permet ser l’única plataforma 
salvaescales amb un termini d’entrega tan ràpid. A més, aquesta plataforma disposa de diferents 
característiques exclusives que fan de la LEIA una solució salvaescales única.

Per salvar trams d’escala amb corba o amb replans intermedis.

Funciona amb bateries. Amb tall en el subministrament elèctric, la plataforma seguirà funcionant. 

Botons de moviment d’ús ergonòmic i sense necessitat de pressió.

Sense panell elèctric separat. Només una presa de corrent per connectar el carregador.

Obertura i tancament de la plataforma ràpid, de només 15 segons.

Sortida i final amb velocitat reduïda: 3 velocitats per a la sortida i l’arribada (25, 50, 100%).

Alliberament manual de la barra d’emergència: les barres s’aixequen manualment per alliberar a 
la persona en cas d’aturada.

Maniobra d’emergència motoritzada: possibilitat de tornar a terra en cas d’aturada.

No té un motor al final de la guia. 

App pel seu ús i manteniment opcional.

Plataforma salvaescaleras LEIA Plataforma salvaescaleras LEIAPlataforma salvaescaleras LEIACaracterístiques generals de la plataforma LEIAmm

Viu el món sense barreres

Plataforma salvaescales LEIA

La nostra missió és la d’assessorar i oferir el servei i el 
producte salvaescales més adequat a les necessitats 
de cada usuari, aconseguint millorar la seva qualitat 
de vida i dotar-lo d’una major autonomia en el seu 
entorn.

Solucions que milloren la qualitat de vida!
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