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Porque a LOGIC funciona com baterias recarregáveis, ela pode ser utilizada mesmo em caso de falta de energia.
A plataforma acionada por motor e as barras de segurança (fornecidas de série) permitem simplesmente a abertura e o fecho
totalmente automáticos.
A LOGIC foi especificamente concebida para instalação no exterior
e graças ao conceito modular das guias está pronta em poucos dias a partir da data da encomenda.

A LOGIC tem uma carga muito reduzida quando está fechada.

COMANDO REMOTO

ASSENTO REBATÍVEL

COMANDO DE ACOMPANHANTE

para retirar o elevador do chão ou
enviá-lo para a posição de estacionamento

para utilizadores.

comando de acompanhante, com cabo espiral
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1. Os controlos de subida e descida são facilmente alcançáveis por
qualquer utilizador em qualquer dos lados do painel.

4. O interruptor de chave que se encontra a bordo,
impede a utilização do elevador por pessoas não autorizadas.

2. O controlador de sobrecarga e a luz intermitente com alarme sonoro,
cumprem as normas de segurança em vigor, tanto em
locais privados como em locais públicos.

5. O inovador sistema electrónico permite manter o acompanhamento constante
do estado de funcionamento, simplifica consideravelmente o diagnóstico
e permite que o técnico de instalação personalize os parâmetros principais
de acordo com as necessidades do utilizador, a qualquer momento.

3. O botão de emergência, pára imediatamente a plataforma;
quando premido, acende-se e soa ininterruptamente,
avisando o utilizador de qualquer pressão acidental.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA PLATAFORMA ELEVATÓRIA LOGIC
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Dimensões da plataforma (LxP)

750x600

AB Comprimento total da plataforma
AE Comprimento útil total dentro dos braços da barreira
AH Altura total da plataforma aberta

Dados técnicos

Cores

Capacidade de carga

250 Kg

Plataforma (*)

Inclinação máxima

10°-45°

Velocidade

0,10 m/s

Alumínio prateado anodizado
Guias
(*) outras cores RAL disponíveis
mediante pedido

Voltagem dos circuitos de controlo

24 V DC

Potência máxima a bordo

0,54 kW

Voltagem principal
Sistema suave de arranque e de paragem

Standard RAL 7035

115-240V AC
Standard

Todas as dimensões estão expressas em milímetros e todas as informações contidas neste catálogo devem ser meramente indicativas,
a EXTREMA reserva o direito de alteração das informações aqui comunicadas a qualquer momento, sem notificação prévia.
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