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KENMERKEN

RB 150

•

MODERN ESTHETISCH ONTWERP

•

ROESTVRIJ STAAL CONSTRUCTIE ALS
OPTIE

Open Platform Lift

•

WEINIG BENODIGDE RUIMTE

•

HOGE MATE VAN VEILIGHEID

•

EENVOUDIG TE GEBRUIKEN

•

GEEN PUT NODIG

•

EENVOUDIG TE INSTALLEREN EN
EENVOUDIG TE BEDIENEN

•

OVER HET ALGEMEEN WEINIG
ONDERHOUD EN EXPLOITATIEKOSTEN

RB 150 is een Open Platform Lift, ook
wel bekend als de Barduva plateaulift. De
Barduva plateaulift is mogelijk tot een
hefhoogte van 3000 mm. Onze plateaulift
is geschikt voor het overbruggen van een
hoogte 600 mm tot 3000 mm en is toepasbaar
in
commerciële
en
huishoudelijke
omgevingen.
De Barduva plateaulift biedt u een
alternatief aan ten opzichte van de
robuuste en traditionele omsloten liften.
De Barduva plateaulift type RB 150 is speciaal
ontworpen zodat er weinig of geen
aanpassingen
moeten
gebeuren
aan
bestaande gebouwen.

Het mooie en open effect biedt een esthetisch en verantwoorde oplossing. U heeft de
optie om roestvrij staal als afwerking te kiezen.
De lift biedt een veilige en eenvoudige manier
om toegang te krijgen tot een pand waar anders trappen de toegankelijkheid van rolstoelgebruikers zouden voorkomen.

SPECIFICATIES
Gebruikersgroep

personen en rolstoelgebruikers

Geschiktheid

voor intern of extern gebruik

Hoogte

van 600 mm tot 3000 mm

Het is ontworpen om klanten een keuze te
geven ter verbetering van de mobiliteit.

Aantal stops

2

Maximale capaciteit

400 kg

Platform afmeting

1100 x 1400 mm (standaard)

De Barduva plateaulift type RB 150
is
een ruimte- en kostenbesparende manier
om toegang te bieden aan iedereen tot uw
huis of werkplek.

Buitenafmetingen

1300 x 1770 mm (standaard)

Poort

950 x 1100 mm (standaard)
met automatische deurdrangers

Hoogte cabine

1100 mm

Aandrijvingstype

2 riemen

Vermogen

220-240 V, 1 phase, 25A
380-400 V, 3 phase, 16A, 50 Hz

Verlichting

bediening verlicht

Veiligheidsomlijsting

Veiligheid-sensoren onder het platform

Leuning/handgreep

geïntegreerd op cabinelift
(op beide zijkanten)

Machinekamer

geïntergreerd om rails te begeleiden

Vloer

Antislip rubber

Afwerking

RAL 9006 (wit aluminium)

Al onze liften worden geleverd met een garantie van 12 maanden, wij
bieden een uitgebreid assortiment aan onderhoudscontracten, om zo
te voldoen aan al uw specifieke wensen.

OPTIES
PLATFORM
900 x 1400 mm
1000 x 1400 mm
Anti slip traanplaat
POORT
Automatische bovenste deur
Automatische lagere deur
CONTROLE
Configureerbare kant
Dubbele bediening op het platform
Automatisch doorschakelsysteem op het platform
Afstandsbediening
Braille op het bedieningspaneel
AFWERKING
Geschilderd in alle RAL-kleuren
Roestvrij staal
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WIJ DENKEN VOORTDUREND AAN DE TOEKOMST, WIJ WETEN DAT HET SUCCES TOEBEHOORT AAN DEGENE DIE ZICH AANPAST AAN DE BEHOEFTE VAN DE KLANT. WIJ HOUDEN VAN UITDAGINGEN.
WIJ STREVEN OM JULLIE OPDRACHTEN EN BEHOEFTES SNELLER DAN ANDEREN TE VERVULLEN. ALLES
IS MOGELIJK!
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