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Segueix-nos!

Mides i fixacions

Característiques tècniques

Capacitat de càrrega: estàndard 250 Kg. i màxima 300 Kg.

Inclinació màxima: 60º

Bateria: 230 V.

Velocitat: 0,10 m./s. - 0,15 m./s.

Bateries: la cadira pot utilitzar-se temporalment sense corrent.

Diferents mides de plataforma.

Fixació postes centrals

Fixació amb pals

Fixació paret

Nota: amb rampa lateral
l’amplada augmenta 150mm

Nota: amb rampa lateral
l’amplada augmenta 150mm

Nota: amb rampa lateral
l’amplada augmenta 150mm

Fixació pals

Nota: s’ha de fer
un xamfrà de 50x50
d’altura 1800

Paret mínima 200mm de gruix



Plataforma salvaescales SECUR

OpcionalsCaracterístiques generals

Acabats

SECUR és la plataforma més segura, silenciosa, fiable i potent del mercat. El seu sistema de tracció 
patentat, mitjançant corrons sobre guies d’acer inoxidable, la converteixen en l’opció més versàtil, 
neta i adequada per a qualsevol necessitat, per complexa que sigui.

La nostra missió és la d’assessorar i oferir la solució 
salvaescales més adequada a les necessitats de 
cada persona, aconseguint millorar la seva qualitat 
de vida i guanyar en autonomia.

Millorem la teva qualitat de vida!

Els colors i acabats reproduïts en aquest catàleg són orientatius i poden variar lleument dels reals.

Colors pals i xassís

RAL 7035 RAL 9001 RAL 9005 Qualsevol altre color a escollir de 
la gamma RAL (amb sobrecost)

RAL 9006 RAL 9007 RAL 9010

Funciona amb bateries autorrecarregables.

Totes les funcions son automàtiques.

Diferents colors de xassís i de guies.

Braços de seguretat i rampes d’accés 
automàtiques.

Plataforma completament plegable.

Regulador de velocitat.

Instal·lació ràpida i sense obres.

Instal·lació en tot tipus d’escales.

Sistema de tracció mitjançant corrons pneu-
màtics. Única solució al mercat sense 
necessitat de greix.

Pantalla LCD d’autodiagnòstic.

Parades magnètiques, moviment progressiu 
i desplaçaments sense sots.

Clau de seguretat.

Sensors de seguretat sensibles al tacte

Comandaments a distància inalàmbrics.

Seient plegable amb pell sintètica.

Diferents tipus de fixació de les guies (graons, paret, forat de l’escala, etc.)

Versió per a intempèrie amb guia calefactada i funda.

Accés lateral.

Comandaments de paret (botonera).

Senyals òptics i acústics: quan la plataforma està en moviment es veuen i es senten senyals que 
indiquen que està en funcionament.
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