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L’ERUCA és un salvaescales portàtil dissenyat perquè les persones amb discapacitat física i amb 
mobilitat reduïda puguin pujar i baixar les escales amb cadira de rodes. L’ERUCA és un dispositiu 
assistit, ja que pel seu ús requereix d’un acompanyant.

Aquest salvaescales portàtil és pràctic perquè es pot guardar, evitant la instal·lació de salvaescales 
fixes a l’escala. ERUCA és modern, funcional i garanteix la màxima seguretat a l’usuari.

Viu el món sense barreres

Segueix-nos!

info@valida.cat

www.valida.cat

Viu el món sense barreres
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.

Millorem la teva qualitat de vida!
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Característiques tècniques Opcionals

Opcionales

Control electrònic amb sistema “Start and Stop”.

Sistema autobloquejant automàtic en caso 
d’emergència o falta de corrent.

Funcionament per motor reductor irreversible.

Funciona amb bateries.

Botons de control i d’emergència al timó.

Carregador de bateria incorporat.

Dispositiu manual per moure la màquina en cas 
d’avaria.

Patins de lliscament per cadira de rodes amb roda posterior 300 mm.

Plaques guies de suport per cadira de rodes estàndard.

Plaques guies de suport per cadira de rodes basculant.

Extensió per cadira de rodes XL.

Braç d’acoblament telescòpic d’ample ajustable a diferents mides i abraçadora amb volant.

Suport per bloquejar el pistó del respatller de cadires de rodes basculants.

Punt d’equilibri: on detenir la màquina i inclinar 
el timó cap al davant/darrere.

Fusibles accessibles sense necessitat de des-
muntar el carenat. Indicador d’inclinació.

Braç telescòpic per l’acoblament de la cadira.

Control electrònic recàrrega mitjançant indica-
dor de 3 leds.

Rodes de direcció autoajustables per un ús 
ràpid a l’arribada al pis.

Reposacaps ajustable.

El salvaescales ERUCA és molt fàcil de transportar i d’emmagatzemar.

Característiques generals

Pes oruga

Pes timó

Pes total

Capacitat de càrrega màxima

Consum d’energia durant la càrrega

Autonomia amb càrrega completa

Autonomia en reserva

Amplada mínima de l’escala

Temperatura d’ús i d’emmagatzematge

Espai mínim de maniobra

 · Per corba 90º

 · Per corba 180º

Velocitat

42 Kg.

9 Kg.

51 Kg.

130 Kg.

75 W

40 graons

5 graons

900 mm

-10º +50ºC

1000 x 1000 mm

1000 x 1800 mm

5,5 mt/min

Sentit d’ús del pujaescales ERUCA

Versión para carga Versió amb rampes d’alumini
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Versió per càrrega Versió amb rampes d’alumini
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