MR motech ApS er officiel leverandør af VIMEC platformlifte til trappeløb i hele Danmark.
Se mere på vores hjemmeside, www.mrmotech.dk , og kontakt os via mail, info@mrmotech.dk
eller på vores hovednummer, 30 32 30 50, for et uforpligtende tilbud.

V64
V65

Platforme
Trappelifte

V64

Platformslifte til trappeløb
Platformsliften til lige trappeløb

Når der skal skabes tilgængelighed på
offentlige og private steder, er V64 til lige
trappeløb den sikre og ideelle løsning.
Platformsliften er bl.a. udviklet med henblik
på kørestilsbrugere. Den er usædvanligt
sikker og bekvem at betjene. V64 er til lige
trappeløb og ideel til at overkomme mindre
højdeforskelle.
Alsidig
Installation af V64 kræver ikke nogen form for
byggearbejder.
Stærk og pålidelig
V64 er velegnet til indendørs- såvel som til
udendørs installation. Dette er takket
være designet, der sikrer en lang levetid
og en uovertruffen ydeevne selv under
svære vejrforhold.

Fleksibel løsning
V64 fås i tre modeller:
standard – kompakt platform, some r ideel til montering på
små og mellemstore trapper og landinger;
large – en større platform for kørestole med specific
pladskrav;
extralarge – med overdimensioneret platform som kan opfylde
alle transportbehov

2

Teknologi, der er nem at gå til!
V64 har en høj grad af sikkerhed.
Når platformen ikke er i brug, kan den
nemt og enkelt slås op, så den fylder
mindst muligt.

V64 har radiostyring, de
allerbedste
sikkerhedsforanstaltninger
samt en foldbar
sikkerhedsarm.
V64 sikrer fuld
uafhængighed og sikkerhed
til brugeren takket være
dens enkelthed og
teknologi.

Ekstraudstyr
Beskyttende cover
Automatiseret foldeenhed
Special størrelse platform
Lydsignal, når platformen
er i bevægelse
Blinkende lyssignal, når
platformen er i bevægelse
Foldbar sæde
Fjernbetjeningsindlæg
Foldbar sikkerhedsarm
Radiostyring
Brandsikre plastprofiler
Ekstra sikkerhedskæde

Standard udstyr
Kontrolenheder, som beskytter mod utilsigtet brug (hold-to-run)
Aftagelig nøgle
Nødstop
Manual nødmanøvre
Mekanisk sikkerhedsudstyr
Speed limiter
Automatiske sikkerhedskanter
Støttehåndtag
Elektriske sikkerhedsendestop
Stødabsorberende, anti-knusning/anti-klem udstyr
Akustisk og optisk (lys) overbelastningsalarm
Forudindstillet til EN 81/40

V64 – INDENDØRS- OG UDENDØRS MODEL
STANDARD

LARGE

EXTRA LARGE

Min. trappe bredde

mm

1040

1070

Hældning

Grader fra 0 til 50°

fra 0 til 50°

fra 0 til 50°

Min. størrelse gelænder

mm

100

100

100

Min. størrelse m. foldet platform

mm

370

370

370

Platform dimensioner

830x700

1050x770

1250x800

Kapacitet op til 45°

300 kg

300 kg

250 Kg

Kapacitet over 45°

200 Kg

200 Kg

200 Kg

Hastighed

5 m / min.

5 m / min.

5 m / min.

Kraft

230 volt

230 volt

230 volt

Forbrug

0,75 Kw

0,75 Kw

0,75 Kw

970

Fås I kapacitet op til 300 kg
Data er vejledende og ikke bindende. Vimec forbeholder sig retten til at lave modifikationer, hvis dette er nødvendigt.
I overensstemmelse med: - the European Directive 2006/95/CEE – Lav strøm
- the European Directive 2004/108/CEE - EMC
- the European Directive 42/2006/CEE - Maskindirektivet (manufacturer’s certification)

V64 og V65 trappelifte repræsenterer
evolutionen af tredive års erfaring inden for
tilgængelighed.
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V65
Platformsliften til kurvede
trappeløb
V65 er i stand til at køre efter en konstant hældning eller
efter variable hældninger.

Fleksibel løsning

V65 fås I tre modeller:
standard – kompakt platform til installation på små trapper og landinger;
large – større platform for kørestole med specifikke pladskrav;
extralarge – meget stor platform, som kan opfylde alle behov for transport.

Alsidig

Installation af V65 kræver ingen byggearbejder.

Lydsvag og energibesparende

V65 genoplader batterierne under nedstigning,
hvilket opretholder og vedligeholder den jævne og
støjsvage drift. Dette garanterer energibesparelser.

Stærk og pålidelig

V65 er velegnet til bade indendørs- og
udendørsinstallation, takket være designet, der
sikrer en lang levetid og en uovertruffen ydeevne
selv under svære vejrforhold.
Teknologi og sikkerhed i ét

V65
har
radiostyring,
de
allerbedste
sikkerhedsforanstaltninger
samt
en
foldbar
sikkerhedsarm, hvilket betyder, at platformen fylder
minimalt, når den ikke er i brug.
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V64 og V65 er velegnede til al
slags byggeri. Lige fra private
ejendomme og hjem, til
offentlige instanser såsom
museum,
rådhuse
og
bevaringsværdigt byggeri.

V65 er den sikre, støjsvage og
jævne løsning.

Standard udstyr
Kontrolenheder beskyttet mod utilsigtet brug
Hold-to-run
Aftagelig nøgle
Nødstop
Manual nødmanøvre
Mekanisk sikkerhedsudstyr
Speed limiter

Automatiske sikkerhedskanter
Støttehåndtag
Elektrisk sikkerhedsendestop
Stødabsorberende, anti-knusning/anti-klem udstyr
Nødbatteri I tilfælde af strømsvigt
Akustisk og optisk (lys) overbelastningsalarm

Ekstraudstyr
Beskyttende cover
Automatiseret platform foldeenhed
Specialstørrelse platform
Lydsignal; platformen er i bevægelse
Lyssignal; platformen er I bevægelse
Stop undervejs
Foldbar sæde
Sikkerhedsarm, der passer ind i
platformen
(gælder ikke for 1250x800 platform)
2
Fjernbetjeningsindlæg
1) V65 with independent bars Radiostyring
2) V65 with retracting bars
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V65 Indendørs- og udendørs MODEL
STANDARD

LARGE

EXTRA LARGE

Min. trappebredde

mm 1130

1250

1320

Hældning

grader fra 0 til 50°

fra 0 til 50°

fra 0 til 50°

Min. størrelse gelænder

mm 160

160

160

Min. størrelse med foldet platform

mm 430

430

430

Platform dimensioner

830x700

1050x770

1250x800

Kapacitet op til 45°
Kapacitet over 45°

300 kg
200 Kg

300 kg
200 Kg

250 Kg
200 Kg

Hastighed

8 m / min.

8 m / min.

8 m / min.

Kraft

230 volt

230 volt

230 volt

Forbrug

1 Kw

1 Kw

1 Kw

Fås med kapacitet op til 300 kg.
(*) Dataene refererer til versionen uden sæde og uden frontal adgang.
Dataene er vejledende og ikke bindende. Vimec forbeholder sig ret til at foretage ændringer, hvor dette anses som nødvendigt.
I overensstemmelse med:
- the European Directive 2014/35/CEE – Lav strøm
- the European Directive 2014/30//CEE - EMC
- the European Directive 42/2006/CEE - Maskindirektivet (manufacturer’s certification)

MR motech ApS er officiel leverandør af VIMEC platformlifte til trappeløb i hele Danmark.
Se mere på vores hjemmeside, www.mrmotech.dk ,
og kontakt os via mail, info@mrmotech.dk
eller på vores hovednummer, 30 32 30 50, for et uforpligtende tilbud.

MR motech ApS
Knudsminde 16, 8300 Odder- DK
Tlf: 30 32 30 50
Mail: info@mrmotech.dk
www.mrmotech.dk

7510104-28022014 61/P
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