
Faça a escolha certa com
PLATINUM.



Platinum tem a solução.Para todo o tipo de escadas

• Guia dupla em tubo de aço
• Funcionamento seguro e silencioso
• Curvas internas com 200 mm de raio
• Ocupa pouco espaço na escada
• Inovador assento Ergo
• Mostrador de diagnóstico no braço
• Cinto de segurança retráctil
• Rápida instalação

• Motorização do assento e poisa pés
• Alavanca para poisa pés
• Cobertura do poisa pés
• Opção de aumento de capacidade para 160 kg.

• Inovador assento Ergo
• Rotação motorizada do assento
• Alavanca manual de rebatimento do poisa pés
• Altura ajustável do assento
• Ajuste lateral do poisa pés
• Capacidade máxima de 140kg
• Guia em alumínio anodizado
• Angulos de trabalho – 25⁰ a 62⁰
• Mostrador de diagnóstico no braço
• Controlo remoto por infra-vermelhos
• Cinto de segurança retráctil

O modelo Horizon  
Um modelo completo para 
escadas rectas.

Escadas 
curvas

Escadas 
Rectas

O modelo FUJI 
Adaptação Perfeita

Características de série:
Características de série:

Opções:
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A utilização é muito simples e intuitiva.

1Abra os braços e o assento, 
coloque o poisa pés em baixo  e 
a cadeira está pronta a ser 
utilizada. No mostrador surgirá a 
palavra ‘Platinum’. 

Sente-se no inovador e ajustável 
assento Ergo.

Para se deslocar accione o joystick 
existente na extremidade do braço, 
na direcção desejada.

No topo da escada pode girar o 
assento no sentido do patamar e 
levantar-se em segurança.

Quando não está a ser usada, pode 
ficar estacionada e rebatida. 
Libertando a escada para os outros 
utilizadores.

2 3

4 5
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Extremidade do poisa pés sensível ao toque
Quando tocado pára 

imediatamente o movimento da 
cadeira.

Mostrador digital 

montado no braço para 
fácil diagnóstico.

Manete de rotação do assento 
Para girar o assento puxe a 

alavanca. Rotação 
motorizada é uma opção 

disponível.

Joystick ergonómico 
Pode ser utilizado como botão 
ou joystick, para que possa 
fácilmente ser usado mesmo 
com pouca mobilidade. 

alavanca independente para recolha
do poisa pés 
para abrir e fechar o poisa pés com 
facilidade (disponível opção 
motorizada).
Também permite facilitar a 
transferência para utilizadores de 
cadeiras de rodas.

Cinto de segurança 
retráctil 

para a sua segurança.

Assento ERGO PLUS 
desenhado para 
optimizar a posição das 
pernas.

Chave de segurança 
por debaixo do braço, 
para prevenir uso não 
autorizado

Descubra as características únicas. Assento Clássico
Uma opção única para capacidade 
de 160 kg.

ASSENTO 
ERGO PLUS

ASSENTO 
ERGO 

CLÁSSICO 

ASSENTO

Único 

Único

Único
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Controlo remoto
São fornecidos dois, permitindo-lhe 
chamar a cadeira quando dela 
necessitar.

Abrir o poisa pés     
É fácil e independente 
do braço.

completamente seguro

com a 
capacidade de 

160 kg.

Rotação automática 
para girar o assento no 
topo superior das 
escadas.

!

Platinum - Desenhada 
consigo em mente

Vermelho Vinyl Azul Vinyl Bege VinylCinzento Vinyl

Côres do assento.
Acabamentos de qualidade.

• Arranque retardado para prevenir acidentes
• Escolha de côres. Altere a capa do assento e o aspecto em segundos.
• Alimentado por baterias.
• Em opção assento de capacidade de 160 kg na Fuji e 140 kg na Horizon.

Uma das mais 
apertadas curvas 
internas do mercado 
permite que a sua 
cadeira ocupe o 
menor espaço 
possível na sua 
escada.

e fácil de usar.
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o assento é sempre ERGO. Com curvas ou recta 

Alimentação Baterias, 2 x 12 v 
consumo, 0,014 kWh

Carregamento Automático, nos pontos de carga

Velocidade 0,12 m/seg

Cablagem Interna com pontos de carga nas 
extremidades da guia. 

Guia Guia de alumínio anodizado

Fixação Fixação aos degraus. Em opção, á 
parede.

Tracção Pinhão e cremalheira.

Diagnóstico
incorporado no braço, 
com memória interna e 

relatório disponível. 

Inclinação 25 - 62° máx

Motor 0,26kw

Carregador Externo, 24 V 

Garantia 24 meses

Capacidade 140 kg
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braços e assento.
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Frente Lateral

0,12 m/seg 
Electrónicamente controlada

2 tubos de aço, diâmetro 38mm e 
raio curvatura de 200 mm

0 - 52° max

0,26kw

120 kg 
(16o kg com Assento Clássico)
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530

Raio minimo para 
assento não ERGO. 
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Contacte-nos

Por tudo isto
nós escolhemos
Platinum.

Sede:
Rua Conde da Ribeira Grande
Z. I. Quinta do Mocho
Apartado 110
2001-902 Santarém
Tel: 243 359 017

Delegação Norte:
Rua do Castanhal, Lote 20
Z. I. Maia I - Sector 2
4475-122 Gemunde
Tel: 229 417 460

email: rocargo@rocargo.pt
www.rocargo.pt




