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Platforma lift pentru scari si rampe cu rute drepte si curbate , cu 

statii multiple.  

 

OLYMPIA ,operatorul de transport pentru scaune cu rotile a fost creat 

pentru a satisface cele mai complexe cerinte si aplicatii. Acesta a fost 

dezvoltat pentru a satisface nevoile utilizatorilor cu capacități motorii 

reduse, fie pe un scaun cu rotile sau în picioare. Sistemul poate depăși rute 

curbate sau drepte , de asemenea, cu mai multe cu statii multiple. 

 

Simplitatea și autonomie: Olympia este complet cu toate accesoriile pentru 

o utilizare ușoară: există cutie de comanda  la bord cu cablu extensibil, 

care poate fi, de asemenea, utilizata de către o persoană însoțitoare; în 

plus, platforma, barele de reținere și lamelele de conectare sunt pe deplin 

motorizate oferind independență pentru utilizator, în cea mai mare măsură 

de confort.  

Prezența dispozitivului  anti-pană de curent permite utilizarea sistemului în 

cazul unei întreruperi temporare a energiei electrice. 
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Design inovator și dimensiuni minime, piesa urmează forma scării făcând 

posibilă obținerea unei armonii perfecte ,  integrare cu orice accesroriu ; O 

altă caracteristică importantă este silențiozitatea platformei în timpul 

mișcării. Tratamente specifice protejeaza echipamentul împotriva acțiunii 

vremii, făcându-l potrivit, de asemenea, pentru utilizare în exterior. Sistemul 

nu necesită lucrări de zidărie și accesorii , nu sunt necesare autorizatii de 

constructie pentru montarea acestuia. 

 

Olimpia  dispune de toate dispozitivele necesare pentru a garanta cea mai 

mare măsură de siguranță personală. Finisaje si accesorii speciale pot fi 

furnizate la cerere. Valcris garanteaza produsele sale timp de 24 de luni  

de la livrare. 
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Specificatii tehnice: 

 

 

Sarcina: 250 Kg pana la 35° , 190 Kg de la 36° pana la 40°  

Viteza maxima: 6 m/min.  

Inaltime sina : intre *530 si *1000 mm de la marginea treptei  

Platforma rabatabila motorizata 

 2 bare de izolare motorizate  cu mișcare autonomă  

Butoniera de comanda de pe platforma cu cablu extensibil 

Butoniere de comanda pentru paliere cu comanda radio 

Motorul principal functioneaza pe baterii , sistemul anti pana de curent 

incorporat pe platforma mobila 

Alimentare 220 VAC – consum max 100w 
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Motor principal 600 W , 24 vdc  

Tractarea cu pinion angrenaj reductor dințat și ireversibil pe suportul fix la 

partea inferioară a șinei 

 

Paracazatoare actionate de limitator de voteza conform EN 81/40. 

 

Sisteme și rezistente la impact de forfecare prin strivire, conform EN 81/40 

Sină de montare pe trepte autoportante sau pe un perete de sprijin pentru 

fixarea picioarelor . 

Culoare standard: RAL 9010 alb finisat în ABS negru - Sina și picior negru  

* Dimensiunile indicate variază în funcție de unghiul scării 

 

 

Sistemele au fost proiectate și fabricate în conformitate cu:  

Standardul EN 81/40 Directiva masini 2006/42 / CE  

DIRECTIVA 2004/108/CE  COMPATIBILITATE ELECTROMAGNETICĂ 

Directiva 2006/95 / CE 

 

 


