Elevador
de escadas
GARAVENTA Artira
Aplicável em interiores e exteriores o elevador de
escada Garaventa Artira está desenhado para ser
instalado em todo o tipo de escadas, sem limite de
comprimento de guia, possibilitando o seu
funcionamento pelo exterior das curvas e
extraordináriamente silencioso.
A Artira é um meio de acesso extremamente
seguro e fiável para todos aqueles que se
deslocam em cadeira de rodas ou que, muito
simplesmente, têm dificuldade em subir escadas.
Simplicidade de uso, segurança, conforto,
fiabilidade, qualidade e economia, foram estes os
objectivos amplamente conseguidos com o
elevador de escadas ARTIRA.

O elevador de escadas Artira adapta-se a
qualquer edifício, sem modificações estruturais.
Este elevador pode ser instalado em escadas
curvas, rectas, espirais, com troços horizontais e
por vários pisos ... Práticamente não existem
limites para a sua aplicação.

Elevador de escada

CARACTERÍSTICAS
STANDARD

GARAVENTA Artira

Dimensão de Plataforma:
700x750, 800x900,
800x1050 e 800x1220 mm.

REBATIMENTO MECÂNICO
Simplicidade e facilidade de utilização permite a
abertura fácil da plataforma pressionando um
dos botões dos comandos de chamada.
Após o comando a plataforma abre-se, ou
fecha-se, eléctricamente assim como os braços
de protecção e as rampas.

Ocupação na escada:
Recolhida:
Guia á Parede: 330 mm
Guia em Suportes: 355 mm
Capacidade: 250 kg
Inclinação de trabalho:
Entre 0 e 70º

SISTEMA INTELIGENTE SMART-LITE
Todos os comandos na plataforma são de
pressão constante, de grandes dimensões e de
utilização intuitiva por forma a facilitar a sua
utilização por todos. Incorpora sistema inteligente
Smart-Lite o qual ilumina sempre o próximo botão
a pressionar, desta forma torna-se intuitivo o
funcionamento para qualquer pessoa.

Alimentação:
220 V, 50Hz.

SEGURANÇA REFORÇADA

Acabamentos:
Guia de aço pintado a RAL
7030 para interiores e Aço
Inox polido para exteriores,
plataforma em RAL 7030

Motorização:
Motor eléctrico de 1,50HP
Velocidade: 6 m/min

Solução económica e fiável com a qualidade
habitual da GARAVENTA. Inclui barras de
segurança, dispositivos contra esmagamento de
objectos deixados nas escadas, sensor contra
aumento brusco da velocidade e barra de leds
de iluminação e sinalização do caminho da Segurança:
Descida manual de
plataforma.
emergência.
Sensores de obstáculos na
OPÇÕES VÁRIAS
escada.
Um conjunto completo de opções permite uma Sensor de aumento brusco
a d a p t a ç ã o a i n d a m a i o r d a A r t i r a á s da velocidade.
particularidades de cada utilização e utilizador.
Pega de apoio do
Assento rebatível, comando de acompanhante, passageiro.
rebatimento temporizado, sistema de baterias
auxiliares para falha de energia e acesso frontal Opções:
são apenas algumas delas.
Assento rebatível.
Comando de
acompanhante por cabo.
SEDE:
Pintura em outra côr RAL.
Edifício Roques - Zona Industrial Quinta do Mocho
Rua Conde da Ribeira Grande - Apartado 110
Acesso frontal
2001-902 Santarém
Sistemas de baterias que
Tel: 243 359 017
Fax: 243 351 408
garantem o funcionamento
em caso de falha de
Delegação Norte:
energia.
Edifício Roques - Zona Industrial Maia I, Sector II
Rua do Castanhal - Lote 20 - 4475-122 Gemunde
Tel: 229 417 460 / 919 900 522 Fax: 229 417 463

email: rocargo@rocargo.pt

www.rocargo.pt

