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Plataforma elevadora OPTIUM

Característiques tècniquesCaracterístiques generals

Mides de la plataforma OPTIUM

OPTIUM és una plataforma elevadora lineal d’un sol braç. Dissenyada perquè les persones amb 
discapacitat (amb o sense cadira de rodes) puguin ser autònomes.

Aquesta plataforma està especialment indicada per locals comercials on a la seva entrada tenen 
fins a 3 graons. Al quedar plegada quan no s’utilitza, deixa el pas lliure a les persones que van a 
peu, sense causar intromissió dins l’espai públic.

La nostra missió és la d’assessorar i oferir la solució 
salvaescales més adequada a les necessitats de 
cada usuari, aconseguint millorar la seva qualitat de 
vida i oferir-li una major autonomia.

Vive el mundo sin barreras

Capacidad de carga: 300 Kg.

Gir plataforma: Manual

Cilindres: 1 cilindre d’elevació

Màstil: 1 braç d’elevació (dreta / esquerra)
Estàndard: màstil giratori

Equipamento de la plataforma: Rampes automàtiques a l’extrem de la plataforma
amb sistema antiatrapament

Llargs estàndard plataforma: 1260 (estàndard) - 1080 (opcional) - 1170 (opcional)

Amples estàndard plataforma: 820 (estàndard) - 720 (opcional)

Comandament estàndard: Comandament a distància amb cable espiral 2 botons

Comandament desplegat (opcio.): Comandament a distància

Reposo (plegada hacia un lateral) Posición de desplegado

Reposo (plegada hacia un lateral) Posición de desplegado

1 GRAÓ

2 GRAONS

3 GRAONS

Necesario alargar rampa posterior

Necesario instalar base en 2º peldaño
a nivel de rellano superior

Rellano mínimo 2.300mm

Max 
300mm Rellano mínimo 2.300mm

Max 
300mm

Max 
300mm

Max 
300mm

Max 
300mm

Max 
300mm  Rellano mínimo 2.300mm

Repós (plegada a un lateral) Posició de desplegat

Repós (plegada a un lateral) Posició de desplegat

Repós (plegada a un lateral) Posició de desplegat

Replà mínim 2.300mm

Replà mínim 2.300mm

Replà mínim 2.300mm

Necessari instal·lar base en 2º graó
a nivell de replà superior

Necessari allargar rampa posterior
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