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A Extrema S.r.l. reserva-se o direito de fazer alterações sem aviso prévio a qualquer produto aqui presente. Todo o conteúdo desta brochura é propriedade da Extrema S.r.l. e não pode ser
utilizado sem autorização prévia por escrito. As cores apresentadas nesta brochura são meramente indicativas, tanto no que respeita às tonalidades ilustradas como às referências de cor RAL.
 

 A conceção e construção de equipamento que ultrapasse as barreiras e obstáculos arquitetónicos
 que impedem com que as pessoas com mobilidade reduzida se desloquem livremente é a nossa
 missão empresarial.
 
 O objetivo é criar "qualidade total" em todos os contextos, desde a casa até aos edifícios públicos,
 quer se trate de espaço limitado ou não.
 
 Todos os nossos produtos são baseados num cuidadoso trabalho de design, para garantir ao
 cliente a melhor solução para os problemas de acesso em todos os contextos, especialmente nos
 casos em que é essencial aceder aos espaços.
 
 Construímos elevadores de plataforma inclinados e verticais, de qualidade superior, com a ajuda do
 know-how de uma visão moderna e dinâmica do mercado. A nossa empresa é constituída por uma
 equipa jovem e altamente motivada que tem como primeiro e único objetivo a satisfação das
 necessidades das pessoas.
 
 

plataforma elevatória aberta,
até 3 m

A CRIAR MOVIMENTO
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As peças e todos os componentes Vega, eléctricos e mecânicos, estão incorporados no interior do elevador.

Os componentes  fornecidos pré-montados tornam a instalação rápida e fácil.

O Vega pode ser montado directamente no local de instalação do lado das dobradiças dos portões ou
 no lado onde pousa a plataforma elevatória.

Capacidade máxima de carga
Deslocação máxima
Dimensões da plataforma
Fosso
Instalação
Configuração da entrada

300 kg

    3000 mm
    1400x1100 mm

    80 mm ou sem fosso, com rampa normal
    interior/exterior
    aberto ou adjacente
   aparafusadora elétrica
   2,2 kW

Graças à rampa de acesso sempre incluída como equipamento de série, não é necessária qualquer escavação
 para aplataforma elevatória. Também não é necessária nenhuma parede de suporte para fixar o elevador. Dependendo do deslocamento máximo a percorrer,

o Vega está disponível em 5 versões:
Vega1000, Vega1500,Vega2000, Vega2500, Vega3000.

(*)

PERFEITO PARA
INSTALAÇÃO
EXTERIOR

Benefícios

+Instalação fácil e rápida.

Condução
Consumo eléctrico

+Não são necessárias obras de construção.

+Flexibilidade

+ Não é necessário caixas externas


